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 املقدمـُ

 

 

ـُ بِف وكستغػرُه وكعقذ باهلل منـ رنرور أكػسنـا   كحؿُدُه وكستعق
ِ
إنَّ الحؿَد هلل

فنال انادي لنف  ومـ سقئات أعؿالـا مـ يفدِه اهلل فال مضنؾ لنف ومنـ يضنؾؾ 

وأرفد أن آ إلف إٓ اهلل  وحده ٓ رريؽ لف وأرفد أّن محؿد عبده ورسنقلف  

  . 

  [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]

 .{201}آل عمران:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

  [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 . {2}النساء:

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]

  [ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 . [07 - 07األحزاب:]

 أّما بعد: 
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  ورنر فنّن أصدق الحديث كالم اهلل  وأحسـ الفدي  ادي محّؿندٍ 

إمقِر محدثاهتا  فنّن كؾَّ محدثٍة بِدعة  وكؾَّ بِدعنٍة الناللة  وكنؾَّ الناللٍة   

   الـَّار  وبعد:

 اعؾؿ أيفنا إخ الؿؽنرم أّن رنرإل ااكؽنار عن  أانؾ البندع بالضنقابط

الشرعقة  وبالسقاسقة الحؽؿقنة منـ عالمنات السنؾػن ومنـفج أانؾ السنـَّة 

والجؿاعة  بؾ اق مـ أعظؿ الؼربات وأجؾ الطاعات  وبف امتناز أانؾ السنـة 

عـ سائر الػرق: وأاؾ ااسالم عـ سائر الؿؾنؾن فنننَّ الـرنارى وفنع فنقفؿ 

ن  مل الؿـؽر وظفرت فقفؿ بدع مـ الؼقل  وزور مـ الػعنؾ والؽنذب والبفتنا

يـؽرواان فعؿفؿ اهلل بعؼاٍب مـ عـنده: كؿنا حؽنك اهلل ىلعناه عنـفؿ   كتابنف 

الؿعرقم: ولقس حال أحػاد الؼردة والخـنازير منـ القفنقد الؿالعنقـ بخقنر 

ن فلسلل اهلل أن االرسؾ  وحسبؽ هبذا الؿـؽر جرمً  ةمـفؿ  ففؿ أعداء اهلل  وفتؾ

ع  أينديفؿ أن ىلحؿنؾ لنقاء السنـة يجعؾـل وإياك مـ اذه الثؾَّة التل كتب اهلل 

وىلبارز أاؾ البدعة بالعؾؿ والبـنان والؼؾنب والؾسنان وىلجاانداؿ   اهلل حنؼ 

ـْ ُمَعاِذ ف  الجفاد وذلؽ بنحؼاق الحؼ وإزااق الباطؾ إّن ربل سؿقع فريب   َع

ـِ َجَبٍؾ   َفاَل: َفاَل َرُسنقُل الؾَّنِف   ا ِِ اْلِػرَنُن َأِو اْل ِر: »ْب َدُع َوُسرَّ  إَِذا َضَفرَر

 ُِ رِه َواْلَؿِكَِؽر ُُ الؾ  ـَر َأْصَحابِي َفْؾُقْظِفرِ اْلَعالُِم ِطْؾَؿُه، َفَؿْن َلْم َيْػَعْل َذلَِك َفَعَؾْقِه َلْع

ُه َلُه َصْرًفا َوٓ َطْدٓ اذا وفد امتـ اهلل عنغ  (1)«َوالـ اِس َأْجَؿِعقَن ، َوٓ َيْؼَ ُل الؾ 

                                                           

محؿد »(  وابـ عساكر   ىلاريخ دمشؼ    ىلرمجة  3/495رواه الخالل   السـة  )( 1)

(  والسققطل   الجامع الرغقر  6615برفؿ  ) «بـ عبد الرمحـ بـ زمؾا

☜ 



9 

 

 

 
 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 
                                                           

☜ 

 ابـ»(  وعزاه إه 903  والؿتؼل الفـدي   الؽـز  )«الديؾؿل»(  وعزاه إه 2336)

بتحؼقؼل عـ كسخة مخطقطة   الؿؽتبة  «حديثف»  وابـ رزفقيف   «عننساكر

 الظاارية.

  «السـَّنة»(  وابـ عاصؿ   263  برفؿ  )«أبقاب السـة»وعـد ابـ ماجف   

(  والؿزي   ىلحػة إرراإل  5/199  )«الشريعة»(  وأجري   994)

ا لعن آخر هذه األمُ أوهلا إذ»: -  –عـ جابر  فال: فال رسقل اهلل (  3051)

 .«فؿن كنم حديثا فؼد كنم ما أكزل اهلل

 واذا حديث معؾقل: 

اذا إسـاد فقف الحسقـ »(  1/39  مرباح الزجاجة  ) البقصقريفال أبق العباس 

 .«وعبد اهلل بـ السري العقػ  بـ أبل السري كذابا

عرإل عبد اهلل  وٓ لف ٓ أ»(  668البخاري   التاريخ الؽبقر  ) ال أبق عبد اهللوف

 .«سؿاًعا مـ ابـ الؿـؽدر

 .رويف عبد اهلل بـ السري  واختؾػ عـف(: ي3212وفال الدارفطـل   عؾؾف  )

 فرواه خؾػ بـ ىلؿقؿ  عـ عبد اهلل بـ السري  عـ محؿد بـ الؿـؽدر  عـ جابر.

ورواه محؿد بـ يحقك بـ رزيـ  ويقسػ بـ بحر  عـ عبد اهلل بـ السري  عـ 

بـ زكريا الؿدائـل  عـ عـبسة بـ عبد الرمحـ  عـ محؿد بـ زاذان  عـ ابـ سعقد 

 الؿـؽدر  واق الرقاب.

وعبد اهلل بـ السري اق أكطاكل  واق أصغر سـا مـ خؾػ بـ ىلؿقؿ  وبقـف وبقـ 

 اان. محؿد بـ الؿـؽدر ثالثة أكػس.

 (  وابـ ماجف 2840(  والترمذي  )3658وروى أصحاب الســ  أبق داود  )

ما مـ »فال:  أبل اريرة  عـ الـبل  (  مـ حديث7571(  وأحنؿند  )261)

 .«رجؾ يحػظ عؾؿا فقؽتؿف إٓ أيت بف يقم الؼقامة مؾجؿا بؾجام مـ الـار

باب إثؿ مـ سئؾ عـ عؾؿ »(  1/88فال ابـ الجقزي   العؾؾ الؿتـااقة  )

ـ عؿرو وأبل سعقد فقف عـ ابـ مسعقد وابـ عباس وابـ عؿر واب»  ثؿ فال: «فؽتؿف

☜ 
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بة  مجؿقعة مـ الؼقاعد العؾؿقنة   عالمنات بجقده وكرمنف وأعاكـل ع  كتا

                                                           
☜ 

ثؿ ذكر طرففا ولقٓ  «وجابر وأكس وعؿرو بـ عبسة وأبل اريرة وطؾؼ بـ عغ

 الخشقة مـ الؿؾؾ والضجر لذكرهتا.

 .«التراقب مـ كتؿ العؾؿ»(  1/70وفال الؿـذري   الترغقب والتراقب  )

(  ط: 1/166وفال الحافظ ابـ حجر الفقتؿل    الزواجر عـ افتراإل الؽبائر  )

 .«الؽبقرة الرابعة وإربعقن: كتؿ العؾؿ»ر الحديث  دا

)وإذا  »(  فقلف: 1/409فال الؿـاوي   فقض الؼدير فش ررح حديث الؿتـ  )

ظفرت البدع( الؿذمقمة كالقفقعة   الرحابة والطعـ   السؾػ الرالح )ولعـ 

آخر اذه إمة أولفا فؿـ كان عـده عؾؿ( بػضؾ الردر إول وما لؾسؾػ مـ 

الؿـافب الحؿقدة والؿآثر الجؿقؾة )فؾقـشره( أي يظفره بقـ الخاصة والعامة لقعؾؿ 

الجااؾ فضؾ الؿتؼدم ويـزجر عـ فبقح فقلف ويبقـ لؾـاس ما أظفروه مـ الديـ 

وأصؾقه مـ إحؽام الذي استقجبقا بف ااعظام وهناية ااكرام )فنن كاىلؿ العؾؿ 

 إول يقمئذ( أي يقم ظفقر البدع ولعـ أخر 

)كؽاىلؿ ما أكزل اهلل ع  محؿد( فقؾجؿ يقم الؼقامة بؾجام مـ كار كؿا جاء   عدة 

أخبار. فال الغزايل: والعؾؿاء أطباء الديـ فعؾقفؿ أن يتؽػؾ كؾ عامل مـفؿ بؼطره أو 

محؾتف فقلمر بالؿعروإل ويـفك عـ الؿـؽر ويعؾؿفؿ أمر ديـفؿ ويؿقز البدعة مـ 

عفؿ وما يشؼقفؿ عؿا يسعداؿ وٓ يربر حتك يسلل مـف السـة وما يضراؿ عؿا يـػ

بؾ يتردى لؾدعقة بـػسف ٕهنؿ ورثة إكبقاء وإكبقاء ما ىلركقا الـاس ع  جفؾفؿ 

بؾ كاكقا يـادوهنؿ   مجامعفؿ ويدورون ع  دوراؿ فنن مرالاء الؼؾقب ٓ يعرفقن 

 «مرالفؿ ففذا فرض عقـ ع  كافة العؾؿاء. 

إذا : » (22 ررإل أصحاب الحديث لؾخطقب البغدادي  )صكؿا   فال إوزاعل

 .«ظفرت البدع   فؾؿ يـؽراا أاؾ العؾؿ صارت سـة 

 .«إظفار السـة»فقؾ لؾقلقد بـ مسؾؿ: ما إظفار العؾؿ؟ فال: و
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أاؾ البدع  وكقػقة التعامؾ معفؿ  واا أكا أالع فاعدة مفؿة بقـ يندي الؼنارئ 

ىلؼرب لف بعض الشلء إن راء اهلل  عـ إصقل التل أكؽرت هبنا التشنريعات  

ن اك منـ وعقرض هبا ديـ رب إرض والسؿقات  فاهلل أسلل أن يجعؾـل وإيَّ

فندير  والحؿند هلل  رلءٍ  ف ع  كؾ    إكَّ كبقف  ةِ ف  والدعاة إه سـَّ الفداة إه ديـ

 رب العالؿقـ.

 

 وكتبه أبى ٍإسحاق
 عاملـه اهلل بشرته وغفس له،

 من شهس ذٍ القعدَ. 18يف 1438لعاو 
 

***
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 الكتابإىل مدخل 

 

 

ـ  أنَّ غالنب قاعؾؿ وفؼـل اهلل وإيَّاك لؽؾَّ خقر  وجعؾـا لؾحؼ اداة مفندي

يضنحؽ هبنا عن  العامننة ينزيـ بنذلؽ  ايبتدع يتلول لبدعتف آراء وأفؽنارً مـ 

  معارالنل  دَ ِجنالبدعنة بقـ الـاس: حتك ىلحظك بالؼبقل  واذا داٌء عضال وُ 

منـفؿ عن   االرسؾ    الشنبف التنل يؾؼقهننا  وأراء التنل يبتندعقهنا النحؽً 

 العامنة.

 الـناس كؾفنؿ اخنتالإل » :تعرالى  (1)قال حيقى بن معراذ الررازي

واحد مـفا الد  فؿـ سؼط عـنف وفنع   النده:  يرجع إه ثالثة أصقل  فؾؽؾ  

ة والننداا البدعننة  والطاعننة والننداا التقحقنند والننده الشننرك  والسننـَّ 

 (2)«الؿعرقة

  الغالب ع  أاؾ البدع رندة » :تعالى وقال ابن الوزيرر الصـعاين

                                                           

( اق يحقك بـ معاذ بـ جعػر الرازي  القاعظ  لف كالم جقد ومقاعظ مشفقرة  خرج 1)

 إه كقسابقر  ومات هبا سـة ثؿان ومخسقـ ومائتقـ. إه بؾخ وأفام هبا مدة  ثؿ رجع

 (15/ 13اكظر: سقر أعالم الـبالء لؾذابل )

 (  ط: دار الحديث.68ص)آعترام لؾشاطبل  ( 2)
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 .(1)«العجب بـػقسفؿ وآستحسان لبدعتفؿ

أنَّ أخطر الـَّاس ع  الديـ انؿ أاؾ البدع  ففؿ آفننة  ين قن لـا: ومن هـا* 

اذه إمنة ومرالفا العضال  وداءاا الؼتال  فبفؿ واهلل طعـ ااسالم مـ فبؾ 

أاؾ الـَّػاق  ومجاعات أاؾ االحاد  وبسبب بعداؿ عـ السنـَّة ومغنآهتؿ   

إه الشنرك بناهلل الؽبقنر الرجال  وفع البسطاء مـ الـَّاس   الغؾق وجـحقا بنف 

الؿتعال: وبسببفؿ ىللخر ركب الؿسؾؿقـ وىلخؾَّػ   بعنض جقاكنب الحقناة  

وذلؽ لؽثرة الؼقؾ والؼال  التنل حرنؾ بسنببفا الػنتـ  وسنالت منـ أجؾفنا 

الدماء  وىلػنرق الـناس فقفنا إه أحنزاب ومجاعنات  يعؼندون عؾقفنا النقٓء 

  مـ وافؼ انقاه انقااؿ  فننه والبراء  ويؿتحـقن الـاس هبا  والسعقد عـداؿ

 اهلل الؿشتؽك.

  أانؾ انذه إانقاء آفنة أمنة »: قرال -(2)-مؼاتل بن حقرانفعن

وأاؾ بقتف فقترقدون هبذا الذكر الحسنـ  بل فؿ يذكرون الـَّ   إكَّ محؿد 

الجفال مـ الـاس  فقؼذفقن هبؿ   الؿفالؽ  فؿا أربففؿ بؿـ يسنؼل الرنبر 

ىلؽـ  إٓؿ الؼاىلؾ باسؿ الترياق  فلبرراؿ  فنكؽ باسؿ العسؾ  ومـ يسؼل الس

أصبحت   بحر الؿاء فؼد أصبحت   بحر إاقاء النذي انق أعؿنؼ غنقرا  

                                                           

 (  ط: مركز كجقبقيف.2/307)اكظر: إيثار الحؼ ع  الخؾؼ  ( 1)

ؼة  أبق بسطام امام  العامل  الؿحدث  الثا»(  6/340)فال الذابل عـف   السقر  ( 2)

الـبطل  البؾخل  حدث عـ: الشعبل  ومجااد  والضحاك  وعؽرمة  وابـ بريدة  

ورفر بـ حقرب  وسامل بـ عبد اهلل  ومسؾؿ بـ اقرؿ  وعؿر بـ عبد العزيز  

 .«ةوعد
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وأرد االطرابا  وأكثر صقاعؼ  وأبعد مذابا مـ البحر وما فقف  فتؾؽ مطقتنؽ 

   .(1)«التل ىلؼطع هبا سػر الضالل اىلباع السـة

 نن» :طررن مقؿررون بررن مفررران ، قررالو  ك بغقننرِ يسننؿَّ  كننؾ رننلءٍ اك وإيَّ

 .(2)«ااسالم

 رننرعـا  اعؾننؿ أنَّ » :«صررقد الاررراصر»     وقررال ابررن ال رروزي

 وكنذلؽ كؽنؾ    مضبقط إصقل محروس الؼقاعند ٓ خؾنؾ فقنف وٓ دخنؾ

 .«ديـ أو الجفالؿا أفننة ىلدخؾ مـ الؿبتدعقـ   الَّ الشرائع  إكَّ 

 ُااسنالم  كلانؾ  وأانؾ السنـة» : قال شقخ اإلسِم ابن تقؿق  

ن ااسالم   الؿؾؾ  وذلؽ أنَّ  ؿنا ة غقنر الؿسنؾؿقـ ففنؿ النالقن  وإكَّ كنؾ أمَّ

ؿنا يتبنقـ يضؾفؿ عؾؿاؤاؿ: فعؾؿاؤاؿ رراراؿ  والؿسؾؿقن ع  اندى  وإكَّ 

ة  أئؿنتفؿ خقنار الفدى بعؾؿائفؿ  فعؾؿناؤاؿ خقناراؿ  وكنذلؽ أانؾ السنـَّ 

 مـ أاؾ الذكقب  ولفذا أمر الـبنل  ع  إمةِ  إمة  وأئؿة أاؾ البدع أالر  

 .(3)«بؼتؾ الخقارج  وهنك عـ فتال القٓة

 إكَّؿنا حرمنقا القصنقل بتضنققع » :فنال بعنض السنؾػ :قال ابن ققم

   .(4)«إصقل  فؿـ القع إصقل حرم القصقل

                                                           

 (.65  ص64ص)آعترام لؾشاطبل  ( 1)

 (  ط: دار الحديث.1/102)(  211)ااباكة ٓبـ بطة   (2)

 بقننروت.-(  ط: دار الػؽننر191ص)تاب اايؿان  اكظر: ك( 3)

 (  ط: الدار السؾػقة.254)طريؼ الفجرىلقـ  ( 4)



15 

 

 

 
 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

واذه حؼقؼة معؾقمة فؽؾ مـ ىلرك الدلقؾ  وفع   مرقدة الفقى  وصنار 

ؾقم   سقر أاؾ البدع  فال ىلؽناد ىلـؽنر عن  مبتندع لف  واذا مشااد ومع اعبدً 

حتك يتنلول لبدعتف ولق كان الـص صريح   الؿـنع  أو عنام   إمنر: وكنؾ 

 ااذا التلويؾ إكَّنؿا جاء مـ الفقى  وٓ ينؽاد يذكر الفقى   الؼرآن إٓ محنذرً 

 مـف  متقعدا لراحبف بالعذاب والشؼاء  والبعد والحرمان  والجزاء مـ جـس

 العؿؾ.

واعؾؿ أنَّ الشريعة واالحة ٓ غشاوة فقفا  بقـة ٓ ىلعؼقند فقفنا  ومنا كنان 

فنال    ـفقفا مـ عؾؿ فلصؾ ذلؽ أن يرد إه أاؾف مـ أصحاب الخشنقة النذي

 [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]وصنننننػفؿ ربـنننننا سنننننبحاكف  

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]، وهم الؿعـقون بؼوله، {34}النحل::

ا ك بـقُ ، وكلُّ ذل{12}فاطر: [ ى ې آمتثال ٕمره سبحاكف  فنْن كان مؿَّ

 اصطػك اهلل عؾؿف ردَّ إه عامل الغقب والشفادةنن  النذي يعؾنؿ السنر وأخػنك 

   ويترك الخقض فقف  فنن اذا أسؾؿ وأحسـ.

 الحؿد هلل انذه الشنريعة مبقـنة  ولؽنـ » : ال الشقخ ابن طثقؿقنق

 ال: خػاء بعض إرقاء ع  ااكسان لف أسباب أربعة

 كؼص العؾؿ.-1

 فرقر الػفؿ.-2

 التؼرقر   طؾب العؾؿ.-3

 سقء الؼرد. -4
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

 .(1)«فؼد يؽقن ااكسان عـده سقء فرد فقحقل بقـف وبقـ التقفقؼ

محاربنة الشنرك بلكقاعنف  »أكَّنف يؼنع عن  طالنب العؾنؿ   واعؾؿ يا أخنل

والسحر بلرؽالف ووسائؾف  وإفؽنار الؿـحؾنة ومعناول الفندم  وعرنابات 

عـ محاربة القالناعقـ  لحاد  ودعاة العؾؿـة  وأاؾ الدياثة والتبرج  فضاًل اا

الجدد الذيـ يؽذبقن ويحدثقن الـاس بال عؾؿ وٓ سـدن ومثؾفؿ أانؾ البندع 

الخرافقنة ومجاعات الحج إه الؼبقر والؿشااد  وغقراا كثقنر  وانذا واجنب 

قة التل أخذاا اهلل ررعل ٓ مـاص عـف وٓ فرار مـف  بؾ واجب إماكنة الشرع

ننة ولنق  ىلعاه ع  أاؾ العؾؿ أن يبؾغقه وٓ يؽتؿقه وىلبؾقغف الذي ىلبرئ بف الذمَّ

ؾقا وأن يضعقه   مقالعف  وفند فقنؾ زكناة  بالؼؾقؾ  وىلبؾقغ أاؾ الفؿؿ أٓ يؿَّ

العؾؿ ىلبؾقغف وكرابف ولق آية  فشؿر عـ ساعد الجد وىلقكؾ ع  اهلل  فاهلل خقنر 

 .«محقـحافظ واق أرحؿ الرا

 ومـ أكثر ما يدكدن عؾقف أاؾ آبتداع   زماكـا دعنقهتؿ حنب الـبنل 

 ًٓ ٓ يعرإل لنف أصنؾ  ومل يؼنؾ هبنا سنؾػ  اهبتاكً  ا  وكالمً ارً وز فقبتدعنقن أفقا

صالح  ومـ كظننر   الؿاالل والحاالر وجد أنَّ إصقل التل عقرالت هبنا 

أرفراا ثالثة أصنقل  مـمجؿقعة الشريعة  واكتشرت بسببفا البدعنة  أصقل 

كاكنت أو غقنر مبارنرة  فنلفقل  بسببفا أكؽرت التشنريعات  بطريؼنة مبارنرةٍ 

 :باهلل امستعقـً 

                                                           

(  ط: دار الغد الجديد.   معرض 221ص)ررح إصقل مـ عؾؿ إصقل  ( 1)

 .«الؿجؿؾ والؿبقـ»كالمف  حقل 
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 
 <[ األصل األول< حتكًه العادات علِ التصريعات5]

واذه دعنقة فديؿة  ارتفرت بؿعارالة أاؾ الؽػر لؾرسؾ   فبقل دعقة 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ىلعاه: التقحقد  كؿا فال اهلل 

 [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

  .{270}البقرة:

انذا  {270}البقرة: [ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ىلعاه: فاكظر: إه فقلف 

 أصؾ مـ أصقل الدعنقة الرباكقة  دعنقة إه آستسالم وآكؼقاد لشرع اهلل.

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]واكظر: إه فقل أاؾ الؽػر   معارالننة الحنؼ  

فنؿ يحؽؿنقن دعننقة أانؾ الجااؾقَّننة  أكَّ واذه أصؾ  {270}البقرة: [ ٺ ٺ

ذي العادات ع  التشريعات  وأصؾ اذا التحؽقؿ كابع مـ التؼؾقد إعؿك  الن

 باعف.يحجب صاحبف عـ رؤية الحؼ واىل  

 ؼ فنقم هبنذه ىلعؾَّ » :«الجامع»  ىلػسقره    ط د اهلل الؼرص ي قال أبو

فؿ ٔبائفؿ   الباطؾ  وافتندائفؿ أية   ذم التؼؾقد لذم اهلل ىلعاه الؽػار باىلباع

 ا التؼؾقد   الحنؼ فلصنٌؾ هبؿ   الؽػر والؿعرقة. واذا   الباطؾ صحقح  أمَّ 

الديـ  وعرؿة مـ عرؿ الؿسؾؿقـ يؾجل إلقفنا الجاانؾ الؿؼرنر  مـ أصقلِ 

عـ درك الـظر. واختؾػ العؾؿاء   جقازه   مسائؾ إصنقل عن  منا ينليت  

   .(1)«الػروع فرحقحا جقازه   مسائؾ وأمَّ 

                                                           

 (  ط: الؿؽتبة التقفقؼقة.1/175)اكنظر: ىلػسقر الجامنع ٕحؽام الؼرآن  ( 1)
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]وفنننننال: 

  .{12}لقامن: [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ٻ ٻ ٻ ٱ]ىلعاه:   فقلف  «ىلػسقره» قال ال ؼاطي يف 

 [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 .{43}القصص:

 ۇ]رسنالة عنـ اهلل  أي: الذي ىلؼقلف منـ الَّ   [ ڭ ڭ] :فال   فقلف

التل فد أالؾت أكثر الخؾؼ: وال ىلحؽقؿ عقائد  بدعنةِ وأراروا إه ال [ ۆ

 .(1)«مفاؿا عـد ىلؼادُ التؼؾقد  وٓ سقَّ 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]ىلعاه: وفال 

 [ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 .{00}القصص:

ومـ كظر   زماكـا اذا وجد أكَّف إذا ما أفدم رجنؾ منـ الـَّناس عن  إكؽنار 

بنذلؽ  اخالػنة ررعقَّننننة  بطريؼنة حؽؿقَّنة  متبًعنبدعة ما  أو التحذير منـ م

فقاعنند السقاسة الشرعقَّنة  ُجقبِف مـ فبؾ العامنة  وبعض أدعقاء العؾؿ بنلكَّفؿ 

بعد جقنؾن ومنـ اـنا يتضنح   عـ كابر  وساروا عؾقفا جقاًل  افند فعؾقاا كابرً 

امنام ومـ بديع كالم ا «ما حارب الرسؾ إٓ العادات»لؽ صدق الؼقل  بنكَّف 

وما عارض الؽػار الرسؾ إٓ بالعنادات الؿسنتؼرة »  الؿدارج   ابـ فقؿ 

                                                           

(1 )(14/292.) 
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

   .(1)«الؿقروثة لفؿ عـ إسالإل الؿاالقـ

 وقد تـنشر هذه العاداِ:

 بالنؼؾقد.

 اية عؾقفا مـ أباء إه إبـاء.أو بالقص

  وأفننقى امً اوفنند ىلنندخؾ النندكقا   ذلننؽ فقؽننقن التؼؾقنند أكثننر اسننتحؽ

 ًٓ الؿجتؿع؟ وذلؽ ٕنَّ الباعننث   الغالنب يؽنقن لـقنؾ غنرض    استػحا

دكققي  أو مـرب   الؼقم وجاال  فقتبادر الـاس لػعؾفنا منع عؾنؿ النبعض 

زيقـ الشنقطان الؿـؽنر بنكَّفا مخالػة ولقست برحقحة  ولؽـ رفقة الدكقا  وىل

لعادات سقئة ٓ يرالااا إٓ صاحب عؼنؾ منريض  أو  اراقـً  لؾعبد  يجعؾ مـف

الشنقطان لقػنتح  إنَّ » :الحسـ بـ صالح رة مـحرفة مشقانة: كؿا فال: فط

 .(2)«مـ الشر امـ الخقر يريد بف بابً  اىلسعة وىلسعقـ بابً  لؾعبدِ 

 يعـنل مؽائند -ومـفنا» :«الزواجرر»     قال ابن ح رر اهلقنؿري

: محننؾ العننقام ومننـ مل يؿننارس العؾننقم عنن  التػؽننر   ذات اهلل -الشننقطان

   .(3)«وصػاىلف

                                                           

ننة.1/111)كتاب مدارج السالؽقـ: ( 1)  ( مـزلة العبقديَّ

الباب الرابع    معـك التؾبقس »(  47ص)ذكره ابـ الجقزي   ىلؾبقس إبؾقس  ( 2)

 .(7/331)  وأبق كعقؿ   الحؾقة  «والغرور.

اكظره: مؽائد الشقطان مـ الزواجر بعـايتل وىلعؾقؼل  مع كتابل مخترر ىلؾبقس ( 3)

 بؾقس ع  الرقفقة  يسر اهلل ىلؿامف   الؼريب.إ
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

منا رواه اامنام أحننؿد   مسنـده  ومن أمثؾُ اكنشرار العراداِ بالنؼؾقرد،

 خرجـا مع رسقل اهلل »ف فال: أكَّ --(1)عـ أبل وافد الؾقثلالؿسدد  

إه حـقـ  وكحنـ حندثاء عفند بؽػنر  ولؾؿشنركقـ سندرة يعؽػنقن عـنداا 

رسنقل أسؾحتفؿ يؼال لفا: ذات أكقاط  فؿرركا بسدرة فؼؾـنا: ينا  ويـقطقن هبا

اهلل »:  اهلل  اجعؾ لـا ذات أكقاط كؿا لفنؿ ذات أكنقاط؟ فؼنال رسنقل اهلل

 .لؿوسرى قالت بـرو إسرراكقل كام –الذي كػسي بقده و-فا السـن قؾنمأك ر! إك  

 لنررررك ن   {242}األعلللرا : [ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]

 .(2)«كان ق ؾؽم ن مْن سـّ 

 شرامُ بلبيالؿعروف  -قلقال الحافظ أبو حمؿد ط د الرمحن بن إسامط 

بنف آبنتالء منـ  ومـ اذا الؼسؿ ما فند عنؿَّ «: »الحوادث وال دع»ف  كتاب  -

ىلزيقـ الشقطان لؾعامة ىلخؾقؼ الحقطان والعؿند  وسنرج مقاالنع مخرقصنة 

ن امـامف هبا أحدً   ف رأى   يحؽك لفؿ حاك أكَّ بؾدٍ  مـ كؾ   ـ رنفر بالرنالح مؿَّ

                                                           

( اق الرحابل الجؾقؾ: الحارث بـ عقإل بـ أسقد بـ جابر الؾقثل  أبق وافد فقؾ: إكف 1)

رفد بدًرا كؿا رفد الػتح وحـقـ  وكان يحؿؾ راية فقمف  كؿا رفد ىلبقك  

 ان( ااصابة   ىلؿققز الرحابة 85ان(  وفقؾ: )68سـة ) والقرمقك  ىلق  

(4/215  216.) 

( وإسـاده صحقح  وفال: الشقخ 21897)رواه أمحد   مسـده    مسـد إكرنار  ( 2)

  ومحؿد بـ كرر (4/163)  «التاريخ الؽبقر»خرجف البخاري ىلعؾقؼا   رعقب أ

ـ طريؼ أبل (ع46-9/45)  «ىلػسقره»(  والطبري   40) «السـة»الؿروزي   

قث بـ سعد  هبذا ااسـاد. ورواية البخاري صالح عبد اهلل بـ صالح  عـ الؾ

 .«لتركبـ ســ مـ فبؾؽؿ»مختررة بؾػظ: 
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

قن عؾقف  مع ىلضققعفؿ فنرائض اهلل  وسنــف  والقٓية  فقػعؾقن ذلؽ  ويحافظ

ويظـقن أهنؿ متؼربنقن بنذلؽ. ثنؿ يتجناوزون انذا إه أن يعظنؿ وفنع ىلؾنؽ 

فؾقهبؿ فقعظؿقهنا  ويرجقن الشػاء لؿرالااؿ  وفضاء حنقائجفؿ   إماكـ 

 .(1)«مـ بقـ عققن  ورجر وحائط  وحجر والبالـذر لفا  

عنادات  ويرنرفف عـفنا بشنتك كؿا أكَّنف يسعك   صّد مـ يحارب انذه ال

ا بؿاٍل  أو بقعنقد كاذبنة  وانذا (2)الحقؾ والؿؽائد   وفد يجعؾ لف مرقدة إمَّ

َـّ  كؿا أنَّ اهلل ىلعاه فد حؽناه عنـ إبؾنقس عندّو اهلل    وعنقده  معؾقم   الج

 .الؽاذبنة التل أفسؿفا ٔدم 

  ـ عن»  بنسنـاده  «تؾ رقس إبؾرقس» يفومن ذلك ما رواه ابن ال وزي

الحسـ فال كاكت رجرة ىلعبد مـ دون اهلل فجاء إلقفا رجؾ فؼال ٕفطعـ اذه 

   ؟هلل فؾؼقف إبؾقس   صقرة إكسان فؼال ما ىلريد االشجرة فجاء لقؼطعفا غضبً 

   ؟دون اهلل أريد أن أفطع اذه الشجرة التل ىلعبد مـ :فال

   نفال إذا أكت مل ىلعبداا فؿا يضرك مـ عبداا

لف الشقطان اؾ لؽ فقؿا اق خقر لؽ ٓ ىلؼطعفا ولنؽ  فا فؼالٕفطعـَّ  :فال

                                                           

 (.1/211)إغاثة الؾفػان ( 1)

(  وابـ 1/55)أخرج الاللؽائل   ررح أصقل اعتؼاد أاؾ السـة والجؿاعة   (2)

 44)  44ص)(  والسققطل   مػتاح الجـنة  10ص)الجقزي   ىلؾبقس إبؾقس  

 الشقطان إه أحب أحدا الققم إرض ظفر ع  أظـ ما واهلل)فال - عباس ابـ

 فقحؿؾفا مغرب أو مشرق   البدعة لقحدث إكف واهلل فؼال وكقػ فؼقؾ مـل االكا

 .عؾقنف( فترد بالسـة فؿعتفا إيل اكتفت فنذا إيل الرجؾ



22 

 
 
 

 

 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

 .يقم إذا أصبحت عـد وسادىلؽ ديـاران كؾَّ 

أكا لنؽ فرجنع فلصنبح فقجند ديـناريـ عـند  :فؿـ أيـ يل ذلؽ فال :فال

لقؼطعفنا فتؿثنؾ لنف  افؼنام غضنبً  اأصبح بعد ذلؽ فؾؿ يجند رنقئً  ثؿَّ   وسادىلف

 ؟وفال ما ىلريد  الشقطان   صقرىلف

 .فطع اذه الشجرة التل ىلعبد مـ دون اهلل ىلعاهأريد  :فال

مالؽ إه ذلؽ مـ سبقؾ فذاب لقؼطعفا فضرب بنف إرض  نكذبت :فال

 .وخـؼف حتك كاد يؼتؾف

فؾؿ يؽـ يل عؾقنؽ  اأكا الشقطان جئت أول مرة غضبً ؟ أىلدري مـ أكا :فال 

فؾؿنا جئنت غضنبا لؾنديـاريـ سنؾطت  نسبقؾ فخدعتؽ بالديـاريـ فتركتفنا

 .(1)«عؾقؽ

  وكان عؿر بـ الخطناب إذا رآانؿ » : اإلسِم ابن تقؿقُقال شقخ

ؿنا ويؼنقل: إكَّ  نيرؾقن فقف لؽقكف مقالع كبل يـفااؿ عـ ذلنؽ ايتـاوبقن مؽاكً 

اؾؽ مـ كان فبؾؽؿ باىلخاذ آثنار أكبقنائفؿ مسناجد  منـ أدركتنف الرنالة فقنف 

   .(3)«وإٓ فؾقذاب (2)فؾقرؾ

                                                           

 (.40ص)ىلؾبقس إبؾقس  ( 1)

تح السقس   حقادث السـة اذه القافعة ذكراا الطبري   كالمف عـ ففال: محؼؼف  ( 2)

السابعة عشر  كؿا ذكراا البالذري )أمحد بـ يحقك بـ جابر(   الؽالم عـ فتح 

 .1319/1901)الطبعة إوه  الؼاارة(  86[ 9 - 0السقس  ص ]

 (.1/481)مـفاج السـة  ( 3)
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

 فال: سؿعت عقسنك بنـ » :«لـفي طـفاال دع وا»ابن وضاح يف  وروى

أمر عؿر بـ الخطاب بؼطع الشنجرة التنل »يقكس مػتل أاؾ طرسقس يؼقل: 

  فؼطعفا ٕن الـناس كناكقا ينذابقن فقرنؾقن ىلحتفنا    بقيع ىلحتفا الـبل 

   .(1)«فخاإل عؾقفؿ الػتـة

واذه العنادات  يتقلند عـفنا كتنائج خطقنرة  فند بنقَّـ الؼنرآن حؼقؼتفنا  

راا م ـ خالل الؼرص الؼرآكقة  ومشااد ااعراض عنـ فبنقل الحنؼ  وصقَّ

فؿـ أخطر ما يـتج عـ ىلحؽقؿ ىلؾؽ العنادات الفائجنة بنال أصنقل والنقابط 

 .«معتبرة

 ااعراض عـ الحؼ.

 (2)واىلباع الفقى.

 والجدل بالباطؾ.

ؿزيػة؟ن وذلنؽ بغقنة اللؼاب وىلؾؼقبف بإ بالتفؿ الؿعؾبة  واهتام الؿخالػ

عد الـَّاس عـ الحؼ وأاؾف  مع اسنتخدام أسنؾقب الشنائعات  أن يتقلد مـفا ب

                                                           

ًٓ مجقاًل  ط: مؽتبة العؾؿ102)اكظره: برفؿ  ( 1)  جدة.-( وفقف كالًما رصقـًا  وكؼق

الغػؾة عـ اهلل والدار و»(  6ص)  رسالتف إه أحد إخقاكف  فال اامام ابـ فقؿ ( 2)

أخرة متك ىلزوجت باىلباع الفقى ىلقلد ما بقـفؿا كؾ رر وكثقًرا ما يؼترن أحدمها 

 .بأخرة وٓ يػارفف

 :ومـ ىللمؾ فساد أحقال العامل عؿقًما وخرقًصا وجده كارًئا عـ اذيـ إصؾقـ

 .حقل بقـ العبد وبقـ ىلرقر الحؼ ومعرفتف والعؾؿ بف فقؽقن مـ الضالقـفالغػؾة ىل

 «واىلباع الفقى يرده عـ فرد الحؼ وإرادىلف واىلباعف فقؽقن مـ الؿغضقب عؾقفؿ
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

ات  واهلل الؿستعان  .«وغقر ذلؽ مـ الطَّامَّ

  لًباءومن األمثؾُ طؾى اكنشار النؼؾقد بحَّ الدكقا مع تؼؾقد األبـاء. 

  فرنة عؿنرو بنـ لحنل   «سنقرىلف»فؿا رواه ابنـ اشنام    فلما األول:

 وجؾبف لألصـام إه مؽنة.

 عؿرو بـ لحنل  أنَّ  حدثـل بعض أاؾ العؾؿ:»: -- بن هشامقال ا

ا فدم مآب مـ أرض البؾؼاء  وهبنا   بعض أمقره  فؾؿَّ  خرج مـ مؽة إه الشامِ 

-كروحولد طؿِق. ويؼال طؿؾقق بن ٓوذ بن سرام برن  وهم-العؿالقؼ ذٍ يقمئِ 

القا يعبدون إصـام  فؼال لفؿ: ما اذه إصـام التل أراكؿ ىلعبندون؟ فن رآاؿ

 .راا فتؿطركا  وكستـرراا فتـرركالف: اذه أصـام كعبداا  فـستؿط

العرب  فقعبدوه؟  بف إه أرضِ    فلسقرُ افؼال لفؿ: أفال ىلعطقكـل مـفا صـؿً 

اس بعبادىلنف فؼندم بنف مؽنة  فـرنبف وأمنر الـَّن نيؼنال لنف ابنؾ افلعطقه صـؿً 

   .(1)«وىلعظقؿف

نا رأى أنّ  مـ الػائدة  وكنؿ أفسندت  اؾقد كقعً   اذا التؼ ففق فؾَّد غقره لؿَّ

الدكقا مـ الديـ  حتك ىلزيـ هبا أاؾ الؿـؽر فلربعقا فؾقب العامنة بالشفقات  

بنلن يجعؾنقا فؾنقب منـ  وغزوا عؼقلفؿ بالشبفات  فؽان عؾقفؿ إمر سفاًل 

 أفسدوه معفؿ  أيـؿا ىلقجفقا وحقثؿا حؾقا.

رؾ بتقارث إبـاء ع  ما الذي ح وهذا الـوع الثاينثؿَّ اكتشر اذا التؼؾقد  

                                                           

نة الرحقحة  1/77)( 1) (  لدكتقر 1/83)(  ط: مرطػك البابل  واكظر: السقرة الـبقيَّ

   ط: مؽتبة العبقؽان.«ة   منؽنةالحقاة الديـقن»أكرم العؿنري  فؼرة  بعـقان  
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 ذ

 

كان يعتؼده أباء: إذ أنَّ البالء فد عؿَّ   النبالد  واكتشنر الشنرك فقفنا آكنذاك  

 وعظؿت الؼرابقـ لفذه الحجارة التل ٓ ىلضر وٓ ىلـػع  وىلقرثفا الـاس جنقاًل 

  داعقنًة إه ىلقحقند اهلل وإفنراده ا بعد جقنؾ  حتنك بعنث اهلل كبقنف محؿندً 

 بقة.بالعبقدية والربق

ومل يبْؼ إمر ع  ما فعؾف عؿرو بـ لحل بنؾ صنار اـناك طؼنقس  ومنـ 

: وحدثـل محؿند بنـ إبنرااقؿ بنـ الحنارث --ابـ إسحاق ففالذلؽ ما 

سنؿعت  يؼقل: --أبا صالح السؿان حدثف أكف سؿع أبا اريرة التقؿل أنَّ 

يا أكثم، رأيرت طؿررو برن »ٕكثؿ بـ الجقن الخزاعل:  :يؼقل رسقل اهلل 

ًِ ل أش ه برجرل مـرك  حي بن قؿعُ بن خـدف جير قص ه يف الـار، فام رأيت رج

  .«به، وٓ بك مـه

 فؼال أكثؿ: عسك أن يضرين ربفف يا رسقل اهلل؟

مرن يقرر ديرن إسرامطقل،  ه كران أول  ك مممن وهو كافر، إك رٓ، إك  »فال:  

 محرىوسقَّ الساك ُ، ووصرل الوصرقؾُ، و  (1)فـصَّ األوثان، وبحر ال حقرة

   (2).«الحامي

                                                           

ويؼال: إن أول مـ بحر البحقرة رجؾ مـ بـك مدلج  كاكت لف كافتان  »فال: محؼؼف  ( 1)

 .)راجع الروض إكػ( «فجدع آذاهنؿا  وحرم ألباهنؿا

(  بنٍسـاده عـ 1212)(  وروى البخاري   صحقحف  1/76)سقرة ابـ اشنام  ( 2)

لؼد رأيت جفـم »: فال رسقل اهلل »فالت:  الزاري عـ عروة عـ عائشة 

حيطم بعضفا بعضا، حقن رأينؿوين تلخرِ، ورأيت فقفا طؿرو بن لحي وهو الذي 

 «.السواكَّسقَّ 

☜ 
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

أصبح عدد إصـام إه يقم فتح مؽننة فرابننة  وفد كتج عـ اذ التؼؾقد  أنْ 

 .اصـؿً  «(360)»

َـّ عؿنرو بنـ  وصارت اذه إصـنام ىلرـع صـاعنة محؾقننة  بعند أن سن

مـ الشننام  وبعضنفا    لحلَّ الخنزاعنل  السـَّنة السقئة بنحضاره لرـؿ ابؾ

  «كلسناإل وكائؾننننة» واق   أصننؾف حجنارة  يعبد مـ دون اهلل أصؾنف صار

 ـ كان يؼطـ   منؽة وما حقلفا.اذا الذي حرؾ لؾعرب مؿَّ 

خرى فؽاكت ىلؾؼك مـ العـاينة الشنركقة  والؼنرابقـ ا بققت إوثان إأمَّ  

نة كؿا انق حاصنؾ ببقنت صنـعاء  وبقنت كجنران  وبقنت إفرننر   الؽػريَّ

نَّ انذه العنادات التنل ٕ وذلؽ وأكثر: ؽنةإصـام   م كالذي ىلؾؼاهوغقراا  

انذه العبنادات كاكت ىلحرؾ بتـافس بقـفؿ آكذاك  وكنّؾ فا الؼقم عبادات  ظـَّ 

                                                           
☜ 

عبد اهلل بـ مسعقد وروى أمحد بنسـاٍد العقػ  واق حسـ بشقااده مـ حديِث 

 إن أول من سقَّ السواكَّ، وط د األصـام أبو خزاطُ »فال:    عـ الـبل 

  .«طؿرو بن طامر، وإين رأينه جير أمعاءه يف الـار

  وفال: رواه أمحد  وفقف إبرااقؿ (1/116) «مجؿع الزوائد»وأورده الفقثؿل    

 .الفجري  واق العقػ

مجع سائبة  وفد فسراا سعقد بـ الؿسقب فقؿا أخرجف البخاري  :«السقائب»و

 يحؿؾ عؾقفا رلء. (  فال: والسائبة: التل يسقبقهنا ٔلفتفؿ  فال3521)

وفال ابـ إثقر: كان الرجؾ إذا كذر لؼدوم مـ سػر  أو برء مـ مرجؿ  أو غقر ذلؽ  

فال: كافتل سائبة  فال ىلؿـع مـ ماء وٓ مرعك  وٓ ىلحؾب وٓ ىلركب  وكان الرجؾ 

ا فؼال: اق سائبة  فال عؼؾ بقـفؿا وٓ مقراث  وأصؾف مـ ىلسققب إذا أعتؼ عبدً 

  .لفا ىلذاب وىلجلء كقػ راءتالدواب  واق إرسا
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 ذ

 

عادات متقارثنة  وىلؼالقد متبادلة  عاش عؾقفا الرنغقر  الباطؾة   إكؿا فائؿ ع  

 ااس  أخالًفنالعنرب كناكقا منـ خقنر الـَّن ومات عؾقفا الؽبقر  ومع ذلؽ فنننَّ 

  وفرنص بنل ورجاعننة  وانذا معؾنقم منـ سنقرة الـَّ  مؾة  وكخقةٍ ومعا

الؼرآن  ولنقس انذا مجنال لؾقفنقإل عؾقفنا  إذ أنَّ مظاهننا   كتنب التناريخ 

 والسقر.

 :ويصدق فقفم قول الشاطر 

     ومننا أكننا إٓ مننـ غزيننة إن غننقت 

 

 (1)غقيننت وإن ىلررنند غزيننة أررنند ...

 
 ِوفندَ  ذكر   كتب السنقر  أنَّ    ماومن خطر العاداِ طؾى النشريعا 

 رأيت الربة ماذا كرـع فقفا؟   سللقا الـبل  ثؼقٍػ 

 «.  اهدموها»فال: 

 فالقا: اقفاتن لق ىلعؾؿ الربة أكا كريد ادمفا لؼتؾت أاؾـا. 

ؿا الربنة حجنر  : ويحؽ يا بـ عبد يالقؾ ما أمحؼؽ إكَّ -- فؼال عؿر

ن فال: يا ابـ الخطاب. ثؿَّ  إكا مل كلىلِؽ  فال: ا يا رسقل اهلل  ىلقل أكت اندمفا  فلمَّ

 .اكحـ فؾـ هندمفا أبدً 

 .  «بعث إلقؽم من يؽػقؽم هدمفافسل»: فال رسقل اهلل 

  بؼنقملأعؾنؿ  لفننكَّ آثاركنا    ابعث  فال كـاكة: ائذن لـا فبؾ رسقلؽ ثؿَّ 

                                                           

 «غزية»و ( واق مـ رعر دريد بـ الرؿة الجشؿل يرثل عبد اهلل أخاه فتؾف بـق عبس1)

  .فبقؾة مـ اقازن

 .(47ص )اكظر: ديقان دريد بـ الرؿة الجشؿل 
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 ذ

 

 وأكرمفؿ ومحؾفؿ.  فلذن لفؿ رسقل اهلل 

 لر عؾنقفؿ عثؿنان بنـ أبنيممـنا  فنلمَّ  ر عؾقـا رجاًل فالقا: يا رسقل اهلل  أم  

فبؾ  مـ الؼرآنِ  اوفد كان عؾؿ سقرً   ا رأى مـ حرصف ع  ااسالمؿَّ نالعاص ل

 أن يخرج.

فد أمنر عؾنقفؿ خالند بنـ القلقند  فدم عؾقفؿ رسؾ رسقل اهلل ثؿَّ لؿا 

ن لنالت لقفندمقاا إه اا فندمقا عؾنقفؿ عؿندوا وفقفؿ الؿغقرة بـ رنعبة  فؾؿَّ

حتنك خنرج العقاىلنؼ منـ  نوالـسناء والرنبقاكؾفا الرجنال واكؽػلت ثؼقػ 

 الحجال واؿ ٓ يرون أهنا هتدم ويظـقن أهنا ستؿتـع.

فؼام الؿغقرة بـ رعبة وفنال ٕصنحابف: ٕالنحؽـؽؿ منـ ثؼقنػ فلخنذ 

أخذ ينرىلؽض فنارىلج أانؾ الطنائػ برنقحة واحندة  ثؿَّ  طفضرب هب الؽرزن

وفرحقا حقـ رأوه سافطا وفنالقا: منـ وفالقا: أبعد اهلل الؿغقرة فد فتؾتف الربةن 

   .اراء مـؽؿ فؾقؼترب ويجفد ع  ادمفا فق اهلل ٓ ىلستطاع أبدً 

لؽناع حجنارة  الفبحؽؿ اهلل يا معشر ثؼقػن إكؿا »فقثب الؿغقرة فؼال: 

 «ومدرن

الرب الباب فؽسره ثؿ عال ع  سقراا وعال الرجال معف  فؿنا زالنقا  ثؿَّ 

 اا بإرض وجعؾ صاحب الؿػاىلقح يؼنقل:حتك سقو احجرً  ايفدمقهنا حجرً 

 .«لقغضبـ إساس فؾقخسػـ هبؿ»

فحػروانا   أحػنر أساسنفا دعـنلفال لخالند:   ا سؿع ذلؽ الؿغقرةفؾؿ   

 حتك أخرجقا ىلراهبا وأخذوا حؾقفا وثقاهبا. فبفتت ثؼقػ.



29 

 

 

 
 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

بحؾقتفنا وكسنقهتا فؼسنؿف رسنقل اهلل  واكررإل القفد إه رسقل اهلل 

 (1)غزاز ديـف.إ ع  كرر كبقف ومـ يقمف ومحد اهلل 

فاكظر رمحـل اهلل وإيَّاك إه خطر العنادات عن  التشنريع  والنرر التؼؾقند 

 إعؿك ع  رريعة رب إرض والسؿقات  ففؾ مـ متلمؾ؟

بؾ إنَّ خطر التؼؾقد ع  الديـ أن صاحبف يرى الباطؾ   بعنض إحقنان  

 التؼؾقد  إه اىلباع الدلقؾ.   وكؿ اق عظقؿ إذا ىلحرر العبد مـ ربؼنةاحؼً 

  --عـ أبل أمامنة «صحقحه»ومـ خقر ما يذكر  ما رواه مسؾؿ  : 

ـ   اس عن  الـَّن أنَّ  فال: فال عؿرو بـ عبسة السؾؿل: كـت وأكا   الجااؾقة أظ

واؿ يعبدون إوثان  فسنؿعت برجنؾ بؿؽنة  فؿ لقسقا ع  رلءٍ الاللة  وأكَّ 

   فؼنندمت عؾقننف  فنننذا رسننقل اهلل يخبننر أخبننارا  فؼعنندت عنن  راحؾتننل

جراء عؾقف فقمف  فتؾطػت حتك دخؾت عؾقنف بؿؽنة  فؼؾنت لنف: منا  امستخػقً 

   «أكا ك ي»أكت؟ فال: 

 .«أرسؾـي اهلل»فؼؾت: وما كبل؟ فال: 

 .فؼؾت: وبلي رلء أرسؾؽ

، وأن يوحد اهلل ٓ يشررك بره أرسؾـي بصؾُ األرحام، وكسر األوثان»فال: 

 .«شيء

                                                           

(  ط: دار الؽتب العؾؿقة  واكظر مغازي 305 5/304)دٓئؾ الـبقة لؾبقفؼل  ( 1)

(  ط: مؽتبة دار الؿـفاج  ىلحؼقؼ د. محؿد 399  398ص)مقسك بـ عؼبة  

 الحسقـ بافشقش  وكال هبا الؿاجستقر.
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 ذ

 

 ـ معؽ ع  اذا؟ فؾت لف: فؿ

 .«حر، وط د»فال: 

 .قمئذ أبق بؽر  وبالل مؿـ آمـ بففال: ومعف ي 

ك ٓ تسنطقع ذلك يومك هذا، أٓ ترى حرالي إك  »فؼؾت: إين متبعؽ  فال: 

 .«ـيوحال الـاس، ولؽن ارجع إلى أهؾك فنذا سؿعت بي قد ضفرِ فلت

أانغ  الؿديـنة  وكـنت   فنال: فنذابت إه أانغ وفندم رسنقل اهلل 

فجعؾت أىلخبر إخبار  وأسلل الـاس حقـ فدم الؿديـة  حتك فندم عنغ كػنر 

مـ أاؾ يثرب مـ أانؾ الؿديـنة  فؼؾنت: منا فعنؾ انذا الرجنؾ النذي فندم 

الـاس إلقف سراع وفد أراد فقمنف فتؾنف فؾنؿ يسنتطقعقا ذلنؽ   :الؿديـة؟ فؼالقا

كعم، أكت »فال: أىلعرفـل؟  فؼدمت الؿديـة فدخؾت عؾقف  فؼؾت: يا رسقل اهلل

 .«  فال: فؼؾت: ب «الذي لؼقنـي بؿؽُ

  بالقفود والـصرارى اوتش فً  اوأخطر أكواع العاداِ، ما كان فقه تؼؾقًد  

واق وافع ٓ محالنة  كؿا أخبر بف الرادق الذي ٓ يـنطؼ عنـ الفننقى  فؼند 

حدثـا سعقد بـ أبل منريؿ  حندثـا     كتاب إكبقاء  فال أخرج البخاري 

بق غسان  فال: حدثـل زيد بـ أسؾؿ  عـ عطناء بنـ يسنار  عنـ أبنل سنعقد أ

بش ر، وذراطا بذراع،  النن عن سـن من ق ؾؽم ش ًر »  فال:   أن الـبل 

  فؾـا يا رسقل اهلل: القفقد  والـرنارى «حنى لو سؾؽوا جحر ضَّ لسؾؽنؿوه

 .(1)؟«فؿن»فال: 

                                                           

( ورواه 832)  «باب إسالم عؿرو بـ عـبسة»  «صالة الؿسافريـ وفرراا»كتاب: ( 1)

☜ 
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 ذ

 

 منعالؿقن يػنرون فنراوى  وأخطر ما يؽون هذا النؼؾقد، إذا كان له دطاة

   ويحؽقن حؽايات كاذبنة  يرالقن هبا أعداء اهلل  لقلخذوا بذلؽ رنلءً شاذة

 الدكقا الزائؾ. مـ غرضِ 

 .(1)«العؾؿاء غرباء لؽثرة الجفال»وفد فقؾ 

  إذا فؾ العؾُؿ ظفر الجػناء  وإذا فؾنت أثنار » : مالكاإلمام قال

 .(2)«كثرت إاقاء

ومل »برمتف العالمنة الؿحدث أمحند رناكر فؼنال: وفد صقر اذا الؿشفد  

 -أعـل   ىلحريؿ التشبف بالؽػار-يختؾػ أاؾ العؾؿ مـذ الردر إول   اذا 

حتك   اذه العرقر الؿتنلخرة  فـبتنت   الؿسنؾؿقـ كابتنة ذلقؾنة مسنتعبدة  

اجقرااا وديدهنا التشبف بالؽػار   كؾ رلء  وآسنتخذاء لفنؿ وآسنتعباد  

ا مـ الؿؾترؼقـ بالعؾؿ الؿـتسبقـ لف  مـ يزيـ لفؿ أمنراؿ  ويفنقن ثؿ وجدو

عؾقفؿ أمر التشبف بالؽػار   الؾباس والفقئنة والؿظفنر والُخُؾنؼ وكنؾ رنلء  

حتك صركا   أمة لقس لفنا منـ مظفنر ااسنالم إٓ مظفنر الرنالة والرنقام 

  اأيًضن والحج  ع  ما أدخؾقا فقفا مـ بدع بؾ مـ ألقان منـ التشنبف بالؽػنار

وأظفر مظفر يريندون أن يضنربقه عن  الؿسنؾؿقـ انق غطناء النرأس النذي 

                                                           
☜ 

( مؽرًرا  والحاكؿ   الؿستدرك: 16/483: )أمحد   مسـد أبل اريرة 

والبغقي   ررح السـة:  ( وفال صحقح ع  ررط مسؾؿ ووافؼف الذابل 1/9)

 .(8/201)(  والؼرطبل   ىلػسقر سقرة التقبة:14/392)

 (  ط: التقفقؼقة.48ص)أدب الديـ والدكقا  ( 1)

 .(1/271)درء ىلعارض العؼؾ والـؼؾ  ( 2)
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

 .(1)«  وىلعؾؾقا لفا بإعالقؾ«البركقطة»يسؿقكف الؼبعة 

 وفد زيـ الشقطاُن ذلؽ لؽثقنر  :«ىلشبقف الخسقس»    قال الذه ي

لؾعؾنؿ  فننن عؾؿننف وبناُل  اولق كان مـسنقبً -مـ الجفؾة  والعؾؿاء الغافؾقـ  

م يـػعره اهلل بعؾؿره،  يوم الؼقامررُ طرامٌ اطذابً  اسِ الـ   أشُد » :  كؿا فال عؾقف

 .(2)«وطؿل بارِفره طاق ُه اهلل يوَم الؼقامرُ امن طؾم شقئً  وكل  

  وبس َّ هذا النؼؾقد، تعم الغربرُ، كام قال ترا  الردين الػاكفراين 

عاه حقث يؼقل فقؿا ىل (4)رقخـا الؼشقري  وهلل در     (3)«الؿورد»تعالى يف 

 أجزكاه:

 فنند عننرإل الؿـؽننر واسننتـؽر الننن

 

 ؿعروإل   أيامـننننا الرننننعبةننننن ...

 واننندة  وصنننار أانننؾ العؾنننؿ  

 

 (5)وصننار أانننؾ الجفنننؾ   رىلبنننة ...

 
                                                           

 (  الطبعة الرابعنة.225ص)اكظر: حؽؿ الجااؾقة  ( 1)

قؼ الشقخ مشفقر (  ىلحؼ17ص)اكظر  ىلشبقف الخسقس بلاؾ الخؿقس  لؾذابل  ( 2)

 حسنـ.

 .(13ص)( 3)

وفقؾ:  البرري ويؼال: أبق اشام  ( إسحاق بـ عقسك الؼشقري  أبق اارؿ 4)

 رأى جده داود بـ أبل اـد. البغدادي  ابـ بـت داود بـ أبل اـد  خازن مؽة

وفال الخطقب:  رقخ. وفال الحسـ بـ الرباح: مـ خقار الرجال. حاىلؿ:فال أبق 

   وكان ثؼة.كزل مؽة  وجاور هبا

  واق برفؿ: «هتذيب الؽؿال»( اكنظر: 2/466الؿراسقؾ. )»روى لف أبق داود   

(375.) 

كقف أكنم » أكف فال: ُحْؽًؿا  واق مرفقع إه الـبل  مقفقًفا ( صح عـ ابـ مسعقد 5)

☜ 
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 ذ

 
 حنننادوا عنننـ الحنننؼ فؿنننا لؾنننذي

 

 سنننادوا بنننف فقؿنننا مضنننك كسنننبة ...

 فؼؾننننت لألبننننرار أاننننؾ التؼننننك 

 

 والنننديـ لؿنننا ارنننتدت الؽربنننة ...

       أحننننننقالؽؿ فنننننند  ٓ ىلـؽننننننروا 

 

 غربةنأىلنننت كنننقبتؽؿ   زمنننـ الننن ...

ومع ىلؼؾقد أاؾ ااسالم ٕاؾ الؽػر ىلزداد الؿحـ  وىُلْتَرك الســ  وىلضقع  

ن إٓ  اا أصنؾف فقؽنقن مفجنقرً الػرائض  وٓ ُيعرإل مـ الديـ إٓ رسؿننف  وأمَّ

ـ كجاه اهلل ىلعناه  أبنل عبند اهلل محؿند بنـ   كؿنا جناء   صنحقِح وعافناه مؿَّ

الزاري  يؼقل: دخؾت عن  أكنس بنـ مالنؽ إسؿاعقؾ البخاري بنسـاده عـ 

ٓ أعرإل رقئا مؿنا أدركنت إٓ »بدمشؼ واق يبؽل  فؼؾت: ما يبؽقؽ؟ فؼال: 

 .(1)«اذه الرالة واذه الرالة فد القعت

منـ حنديث عثؿنان بنـ سنعد  فنال:  «مرسـده»   ؿدنوخرج اامام أح

 ا عفندت منع رسنقل اهللمؿَّ  اسؿعت أكس بـ مالؽ يؼقل: ما أعرإل رقئً 

                                                           
☜ 

إذا ترك  سـُ،ويناذها الـاس  الصغقر،ويربو فقفا  الؽ قر،إذا ل سنؽم فنـُ هيرم فقفا 

 طؾامؤكم،إذا ذه ت »فقؾ: ىلركت السـة؟ فالقا: ومتك ذاك؟ فال:  «ءمـفا شي

والُنِؿَسِت  أمـاؤكم،وقؾ ْت  أمراؤكم،وَكُثرِ  فؼفاؤكم،وَقؾ ت  ُقراؤكم،وكثرِ 

 .«ـوىُلُػؼَف لغقر الدي أخرة الدكقا بعؿؾ 

  والحاكؿ حسـ نسـاديـ أحدمها صحقح وأخر ( ب1/64)رواه الدارمل 

   وصححف الشقخ إلباين   فقام رمضان.اوغقرمه (4/514)

رفقؿ محؿد ( بت530)كتاب مقافقت الرالة  باب ىلضقع الرالة عـ وفتفا  رفؿ  ( 1)

 . فماد عبد البافل

(  عـ الحسـ 2400)( وبرفؿ2339)ورواه ابـ عبد البر   جامع بقان العؾؿ  رفؿ

 .«إٓ فبؾتؽؿ ما عرفقا مـؽؿ لق خرج عؾقؽؿ أصحاب رسقل اهلل »فقلف:  
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 ذ

 

. فقؾ لف: وٓ الرالة؟ فنال: أولنقس فند عؾؿنت منا صنـع الحجناج   الققم

  (1)الرالة

دخنؾ عنغ »فالنت:  -– روى البخاري  منـ حنديث أم الندرداءو

واهلل منا »   واق مغضنب فؼؾنت: منا أغضنبؽ؟ فؼنال:-- الدرداء أبق

   .اقعً إٓ أهنؿ يرؾقن مج ارقئً  أعرإل مـ أمنة محؿد 

 وكلن ذلؽ صدر مـ أبل الدرداء   أواخنر «: »الػنح» قال الحافظ يف

عؿره  وكان ذلؽ   أواخر خالفة عثؿنان  فقالقنت رنعري  إذا كنان ذلننؽ 

العرر الػاالؾ بالرػة الؿذكنقرة عـد الدرداء  فؽقػ بؿـ جاء بعنداؿ منـ 

   (2)«الطبؼات  إه اذا الزمـ

 ف فال: ما أربف الؾقؾنة بالبارحنة  أكَّ   اذه أية   وطن ابن ط اس

 امٓء بـق إسرائقؾ ربفـا هبؿ؟ 

 أكنتؿ أرنبف إمنؿ ببـنل إسنرائقؾ »  أكف فنال:  وطن ابن مسعود

ل ٓ أدري أىلعبندون ىلتبعقن عؿؾفنؿ حنذو الؼنذة بالؼنذة غقنر أكَّن اواديً  اسؿتً 

  .(3)«العجؾ أم ٓ؟

  قس لظفنقر الجفنؾ وغؾب الشرك ع  أكثر الـػ» : ؼقمالابن قال

                                                           

(1 )  
َّ
 (  ط: دار الحرمقـ.4/229)فتح الباري ٓبـ رجب الحـبغ

 هيسننر اهلل إىلؿامفا  واذ «غربة ثاكقنة»(  ويل رسالة بعـقان 2/138)فتح الباري  ( 2)

  وفند رد عؾقفؿ ةالـرقص التل يدخؾ فقفا الشقعة الرافضة   الطعـ بالسـة الـبقي

 وهلل الحؿنند.

 .(1/125)الرراط الؿستؼقؿ  افتضاء ( 3)
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 ذ

 

  والسـة بدعة والبدعنة ا  والؿـؽر معروفً اوخػاء العؾؿ  فرار الؿعروإل مـؽرً 

سـة  وكشل   ذلؽ الرغقر  وارم عؾقف الؽبقر  وطؿسنت إعنالم وارنتدت 

العؾؿاء وغؾب السنػفاء  وىلػنافؿ إمنر وارنتد البنلس   غربة ااسالم  وفؾَّ 

يدي الـاس  ولؽـ ٓ ىلزال طائػة منـ والبحر بؿا كسبت أ وظفر الػساد   البرِ 

 والبندع مجاانديـ  إه أنْ  ة بالحؼ فائؿقـ  وٕاؾ الشنركِ العرابة الؿحؿديَّ 

 .(1)«يرث اهلل سبحاكف إرض ومـ عؾقفا  واق خقر القارثقـ

 ُذكر الحافظ ابـ كثقر ومن أخطر أكواع النؼؾقد ما يؽون طص قُ ومحق  

عؿر  عـ خؾقد بـ ذفرة الـؿري  عنـ عؿقنر فال سقػ بـ   البداية والـفاية  

 عـ أبقف أكف جاء إه القؿامة فؼال: أيـ مسقؾؿة؟  بـ طؾحة 

 فالقا: مف  رسقل اهلل. 

 فؼال: ٓ  حتك أراه. 

 فؾؿا جاءه فال: أكت مسقؾؿة؟ 

 فؼال: كعؿ. فال: مـ يلىلقؽ؟ 

 فال: رمحـ. فال: أ  كقر أم   ظؾؿة؟

صنادق  ولؽنـ  امحؿندً  كنؽ كنذاب وأنَّ فؼال:   ظؾؿة. فؼال: أرنفد أ 

واىلبعنف انذا إعرابنل الجؾنػ  اب ربقعة أحب إلقـا منـ صنادق مضنر. كذَّ 

  .(2) رمحف اهلل اهلل  حتك فتؾ معف يقم عؼرباء  ٓ لعـف

                                                           

 .(3/443)( زاد الؿعاد  1)

 (  ط: اجر.9/475)( 2)
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 ذ

 

وأبق طالب خقر مثاٍل ع  خطر التؼؾقد والتعرب  وانق   سنؽراىلف فنال 

 لق أىلبعف بالعؿؾ لؽان مـ الـاجقـنن اكالمً 

 د عؾؿننت بننلن ديننـ محؿنند    ولؼنن

  

 منننـ خقنننر أدينننان البرينننة ديـًنننا ...

 لنننقٓ الؿالمننننة أو حنننذار مسنننبٍة      

 

 (1)لرأيتـنننل سنننؿًحا بنننذاك ُمبقَّـًنننا ...

  إكَّـا ٓ كـؽر العرإل كؿرندر وكحن كؼول لؾؼوم يف خِصرُ الحديث  

رإل أصقيل معؿقل بف لدى مجاعة مـ الػؼفاء  وذلؽ ررط أٓ يخالػ اذا الع

ىلعنارض الشنرع  مـ إصقل إصؾقة الؿتػؼ عؾقفا  وأٓ يربح عؼقندة  ارقئً 

   وإٓ ففق عرإل مؾغّلن

  مـ النزائغقـ  اكثقرً أما بعد فننَّ » :قال اإلمام أبو الحسن األشعري

  عـ الحؼ مـ الؿعتزلة وأاؾ الؼدر مالت هبؿ أانقاؤاؿ إه ىلؼؾقند رؤسنائفؿ

مل يـنزل بنف اهلل  ؼنرآن عن  آرائفنؿ ىلنلوياًل فتنلولقا ال  ومـ مضك مـ أسالففؿ

العنالؿقـ وٓ عنـ  وٓ كؼؾنقه عنـ رسنقل رب   اوٓ أوالح بف برااًكن  اسؾطاكً 

  رؤينة  عـ كبل اهلل  وخالػقا روايات الرحابة السؾػ الؿتؼدمقـ 

بإبرار وفند جناءت   ذلنؽ الرواينات منـ الجفنات الؿختؾػنات  اهلل 

عنـ  عت هبا إخبار وخالػقا روايات الرحابة وىلقاىلرت هبا أثار وىلتاب

بإبرننار وفند جناءت   ذلننؽ الرواينات مننـ    رؤينة اهلل  كبنل اهلل 

   .(2)«ر......الجفات الؿختؾػات وىلقاىلرت هبا أثار وىلتابعت هبا إخبا

                                                           

 .(1/394)(  وسؿط الـجقم العقايل  3/42)اكظر: البداية والـفاية  ( 1)

 (  ط: دار البرقرة.68-67ص)ااباكة  ( 2)
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 ذ

 

وتلمل خطر النؼؾقد إذا تزو  بحَّ اهلوى ماذا يـ َّ من أمراض ويسر َّ 

ِ يف مجاطُ الؿسؾؿقن، فوجَّ الحذر من اهلوى وجتـَّ قاامن اخنِفاِ وافنر

طرن حظرو   االنؼؾقد األطؿى وسمال أهل العؾم وأخذ العؾم الصرحقح بعقرًد 

 الـػس وات اع الشفواِ.

ومـ أمجع الشروط   جقاز التؼؾقد وإن كان انذا الؿبحنث فند أرنبع   

واخرنر منا فؿـ أمجنع  وىللصقاًل  ا  جقاكبف بحثً  اوحديثً  اكتب إصقل  فديؿً 

فرضره ات راع طالؿره بشرر  أن يؽرون » أبق عغ الطبري  ف:فالفقؾ فقف  ما 

 . (1)«صلؾـ   ا يؽون اخالػً ٓكام ين ع طالؿه بشر  أ، اطالؿه مصق ً 

 :قؾت 

   فؽالمف مبـل ع  الراجح.ابؽقن رقخف مرقبً  ف عل الؼقد:

   ع الفدي.ع  اىلبا اص  مبـقً لؾـَّ  ان يؽقن كالمنف مقافؼً لب والثاين:

    الؿرىلبة الثاكقة مـ البرقرة البرقرة   إمنر والـفنل  » :قال ابن ققم

وال ىلجريده عـ الؿعارالة بتلويؾ  أو ىلؼؾقد  أو اقى  فال يؼقم بؼؾبنف رنبفة 

ىلعارض العؾؿ بلمر اهلل وهنقف  وٓ رفقة ىلؿـع مـ ىلـػقذه وامتثالنف وإخنذ بنف  

 ؾؼل إحؽام مـ مشؽاة الـرقص.وٓ ىلؼؾقد يريحف عـ بذل الجفد   ىل

 .(2)«وفد عؾؿت هبذا أاؾ البرائر مـ العؾؿاء مـ غقراؿ

ة خترجـا فقفا من الظِماِ إلى الـور، ومن ال فل بصقرؾفم كسللك ال

                                                           

 .(2/127)الػؼقف والؿتػؼف  ( 1)

 (  ط: التقفقؼقة.1/96)مدارج السالؽقـ ( 2)
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

 إلى العؾم، إك ررك طؾى كلِّ شيٍء قرردير.

 ل علِ مسائــل الصــرع<[ األصل الثانٌ< حتكًه العق6] 

بحجٍج وااقنات  فنردَّ اهلل  ارض الشرع مستؿسؽً وفد ارتفر بذلؽ مـ عا

كقد امٓء الظؾؿة بأيات الشرعقَّنة والؽقكقنة  وفد فسنر انذه أينات سنـة 

 .الـبل 

لندى  اعؾؿًقن ا  منع ثبقهتنا ثبقىًلن(1)«ؿػسرةالالسـَّنة »فننَّ مـ أفسام السـة 

 .(2)أصحاب الؿـفج العؼغ

التنل  ةِ ريعة عامننة  ولؾسنـَّ الذيـ اؿ أكثر ما ظفر منـفؿ الؿعارالنة لؾشن

يشتغؾ الؿستشرفقـ   والع العرافقؾ والشنبف   وجنف العامننة والخاصننة  

دطوى »وغالب ما يعتؿد عؾقف امٓء وغقراؿ  وخصَّ بذلؽ الـػاة لؾرػات  

نؿسك بللػا  مشنركُ برقن معران ، أو الش فُ مرك ُ من ققاس فاسد ، أوُكاذب

                                                           

السـة ىلػسر الؽتاب  »  أمام أاؾ السـة والجؿاعنة أمحد بـ حـبؾ الشقباين  فال:( 1)

باب ىلخرقص السـة لعؿقم »اكظر: الؽػاية لؾخطقب   «وىلعرإل الؽتاب وىلبق ـف

(  ط: الرسنالة  واكظر ذلؽ   إعالم الؿقفعقـ  والرسالة 24ص) «الؼرآن

 لؾشافعل.

( اكظر: ا الجفآت إه السـةيا أيفا الـاس ردو): ومـ كالم أبل حػص عؿر 

(  وذكره البخاري   خؾؼ أفعال 7/726)(  15545)ســ البقفؼل الؽبرى  

أمر عؿر أن ىلرد الجفآت إه »(  ط: دار أطؾس الخضراء  بؾػظ  2/118)العباد  

 (  ط: دار الحديث.1/10)  وذكره رقخ ااسالم    آستؼامنة  «السـَّنة

درسة ااصالحقة  أو أصحاب التطقير والتجديد  أو دعاة بالؿ»أو ما يسؿقن  ( 2)

 .«عرركة ااسالم..



39 

 

 

 
 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

  (1).«ان ٓ يصح كس نفا إلقهيصّح كس نفا إلى اهلل تعالى ومع

 {7}آل عملران: [ ۈ ۈ ۆ] : قال أبو إسرحاق الشراص ي 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ]لقس لفؿ اقى يؼدمقكف ع  أحؽام إدلة: فؾنذلؽ 

فقتبنرؤون إه   {2}آل عمران: [ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]ويؼقلقن:   [ ې ۉ

حؽؿنقـ م :ا ارىلؽبف أولئؽ الزائغقن: فؾذلؽ صنار أانؾ القجنف إولاهلل مؿَّ 

لؿؽؾنػ فا إكؿا جاءت لتخنرج الؾدلقؾ ع  أاقائفؿ  واق أصؾ الشريعة: ٕكَّ 

 .عـ اقاه حتك يؽقن عبدا هلل

يحؽؿقن أاقاءاؿ ع  إدلة حتنك ىلؽنقن إدلنة    :وأاؾ القجف الثاين 

  وىلػرقؾ اذه الجؿؾة فد مر مـف   كتاب الؿؼاصند  وسنقليت اأخذاؿ لفا ىلبعً 

 .(2)«د بحقل اهلل ىلعاهىلؿامف   كتاب آجتفا

ففمٓء الذيـ يدعنقن أكَّفؿ يتبعقن ما يقافؼ العؼؾ  اؿ منـ أبعند الـناس 

 عـ ففؿ مدارك العؼؾن

  ٓ مدح لفؿن بؾ ٕكَّفنؿ انؿ يتسنؿقن ـوكحـ عـدما كسؿقفؿ بالعؼالكقق

كنت ىلؾنؽ مؼنالتفؿ  ابذلؽ  ولق كاكقا أاؾ عؼقل  ما كان اذا حنالفؿ  وٓ ك

إذا عؼَؾننؽ عؼُؾننؽ مننا ٓ يـبغننل فلكننت » :ن قررقس ولررذلك قررال طررامر برر

                                                           

نة  لؾعالمة ابـ عثقؿقـ ( 1)   باخترار عـ كتاب فتح رب البرية بتؾخقص الحؿقيَّ

 .(40ص)

(  ط: دار عػان  ىلحؼقؼ الشقخ مشفقر حسـ )حػظف 3/290)اكظر: الؿقافؼات  ( 2)

 اهلل(.
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

 .(1)«عافؾ

 :ـًن احتنك يؽنقن خقنرً  ٓ أسؿقف عافاًل » وقال بعضفم ٕنَّ الخقنر  :اديَّ

قف عافاًل  ا الشرير فال أسؿَّ ننة والديـ مـ مقجبات العؼؾ  فلمَّ   وإكَّؿا أسؿقف رويَّ

 .(2)«وفؽر

 اكالًمن اين ولشقخ شقوخـا الؿحدث حمؿد بن كاصرر الردين األل ر 

حقـؿنا يؽؾنؿ الـَّنناس  أنَّ اهلل  اكحنـ كعؾنؿ يؼقـًن»  الباب إذ يؼنقل:  اكػقًس 

بؽالمنف إكَّؿا يخاطب العؼالء  ويخاطب العؾؿاء  ويخاطب الذيـ يتػؽنرون  

ولؽــا كعؾؿ أنَّ العؼؾ البشري مختؾػن فالعؼؾ عؼالن  عؼنؾ مسنؾؿ  وعؼنؾ 

  فؼد يؽقن ذكاء ولؽنـ ٓ يننؽقن عؼناًل   كنافر  اذا العؼؾ الؽافر لقس عؼاًل 

ٕن العؼؾ   أصؾ الؾغنننة العربقَّنننة انق النذي يعؼنؾ صاحبننف  ويربننطف  

ًٓ  اويؼقده أن يـػؾت يؿقـً   .(3)اان. «ورؿا

 :ـا كؼول وذلنؽ  :ما ٓ يسع العؼؾ ففؿف يـبغل كػقنف لقس كؾ   وهلذا فنك 

 الشنفادة  التنل أدواىلنف العؼؾ حقنزه صنغقر  ومندارك مشناادىلف   عنامل ٕنَّ 

الحس  بخالإل ما جاء منـ أدلنة الشنرع  التنل مرندراا النقحققـ الؽتناب 

ا   فا ىلخبر عـ أرقاء وافعقة  ومنداركفوذلؽ ٕكَّ  :والسـَّة  فنكَّف أوسع وأرؿؾ

                                                           

 (.11ص)وردي الشافعل  أدب الدكقا والديـ  لؾؿا( 1)

 (.20ص)كػس الؿردر  ( 2)

فؼال: ثعؾب: أصؾف  «العؼؾ»أما ارتؼاق اذا آسؿ أعـل »: فال: ابـ الجقزي ( 3)

 «وعؼؾ بطـ الرجؾ إِذا أحبس آمتـاع  يؼال: عؼؾت الـافنة إذا مـعتفا مـ السقر 

 (  ط: مؽتبة كزار مرطػك الباز.17ص)اكظر: إذكقاء  
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

بـبنقة معتنرفقـ بف العنرب  ا فقف إٓ اهلل  واذا ما أفرَّ معامل الغقب الذي ٓ يعؾؿ َ 

ؿا جاء بف  فنكَّف أخبر عـ أرنقاء ٓ يعؾؿفنا بلف  وآكؼقاد    وااذعانالـبل 

سناحر أو كنااـ  فنآمـ بنف منـ العنرب  يؼقلفاإٓ اهلل  وىلؽؾؿ عـ فرص ٓ 

ابقفؿ  ومل يؿـنع بؼقنة تنساحراؿ وراعراؿ  وأديبفؿ وطبقنبفؿ  مشنركفؿ وك

 الؼقم  إٓ الؽبر والحؿؼ  كؿا اق مشااد   القفقد  وفرة عبد اهلل بنـ سنالم

معؾقمة    كتب الحنديث والسنقر     وكشػ كذهبؿ وهبتفؿ لؾـبل 

نـ عؿقنت برنائراؿ  وزينـ لفنؿ الشنقطان أعؿنالفؿ  وكذلؽ أاؾ الؽبر مؿَّ

   فرداؿ عـ السبقؾ.

واذه الؿعارالنة  فند ظفنرت بحجنج الؿتؽؾؿنقـ  النذيـ جعؾنقا منـ 

منذاب السنؾػ أسنؾؿ  »حؽؿنة  وفنالقا:  (1)  ومنـ الؿـطنؼاالؽالم عؾًؿن

                                                           

كالرومقة  »: مجؿقعة مـ كظريات وفقاكقـ مؼتبسنة مـ فؾسػات عدة  والؿـطؼ( 1)

والققكاكقة  والفـدينة  والػارسقنة  وغقراا  وأاننؿ ىلؾؽ الػؾسػات  الػؾسػات 

الرومقنة؟ن ٕن الروم اؿ إصؾ   ذلننؽ  وغقننراؿ كالعقنننال لفؿ  وفد كان 

ٕوائؾ  دون هتذيب لطننرفننف  الؿـطؼ متػرًفا مبثقًثا  ىلننؽؾؿ فقننف الػالسننػة ا

وجنننؿع لؿسننائؾنف إه أن جاء أرسطنق الققكنناين  ففذب مباحثنف  ورىلننب 

مسننائننؾف وفرننقلنف  فاعُتبر أكَّننف أول مـ ألَّنػ   الؿـطؼ  بقصػف ِعؾًؿا فائًؿا 

تف الػالسننػة لذلؽ بالؿعؾؿ إول(. اكتفك مـ كتاب   كام ىلحذير إ»بذاىلننف  وسؿَّ

(  6 5ص)  لػضقؾة الشقخ عبد الرمحـ بـ عبد العزيز الشبؾ  «مـ عؾنؿ الؽالم

الؿديـة الؿـقرة حرسفا اهلل  واكظر كتاب زغؾ العؾؿ -مؽتبة العؾقم والحؽؿ ط:

(   التعريػ بالؿـطؼ  واكظر   اذا الباب بتقسع لؽتاب 40ص)  لؾذابل 

أول مـ مزج كنتب » (  وفؼرة بعـقان 45-29ص)السققطل صقن الؿـطؼ  

   ط: مجؿع البحقث.«إصنقل بالؿـطؼ

☜ 
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

يؽقن ذلؽ واؾ يتؽؾؿ بذلؽ عافنؾ فنننَّ انذا  كوأكَّ  «ذاب الخؾػ أعؾؿنوم

كؿننا فننال براننان ااسننالم  إٓ جااننؾ  أو صنناحب اننقى  فٓ يؼقلننالؽننالم 

أاؾ الضاللة أعجبقا برأيفؿ وعؼؾفؿ وطؾبقا الحؼ مـ الؿخؾقق »الزركقجل  

يبرنر العاجز واق العؼؾ  ٕن العؼؾ ٓ يدرك مجقع إرقاء كالبرنر  فنكنف ٓ 

 .(1)«مجقنع إرقاء فُحجبقا وعجزوا عـ معرفتف  والؾَّقا وأالؾقا

وفد رد عؾقفؿ العؾؿاء  وفطاحؾة أاؾ السنـة والجؿاعنة منـ أانؾ العؾنؿ 

عامنة وأصحاب الحديث خاصنة عن  منر التناريخ فـناظرواؿ  واجنرواؿ 

 (2)ثننؿَّ الدمشؼل وفضحقا أمراؿ  وفد ألػ رقخ ااسالم ابـ ىلقؿقة الحراين

                                                           
☜ 

 .(318)ذكر الذابل   سقرة  يحقك بـ عؿار    سقر أعالم الـبالء 

  :قال أبو إسامطقل: سؿعت حيقى بن طامر يؼول 

 ؿسة: عؾؿ اق حقاة الديـ واق عؾؿ التقحقد.نالعؾقم خ

 وعؾؿ اق فقت الديـ واق العظة والذكر. -

 واء الديـ واق الػؼف.وعؾؿ اق د -

 وعؾؿ اق داء الديـ واق أخبار ما وفع بقـ السؾػ. -

 وعؾؿ اق االك الديـ واق الؽالم. -

 (  ط: الؿؽتب ااسالمل.107ص)ىلعؾقؿ الؿتعؾؿ لؾزركقجل  ( 1)

ان( فال ابـ حػص 782)بدمشؼ سـة  وىلق   (661) ولد عؾقف رمحات اهلل  سـة( 2)

أما مقلده ىلقؿقة  ) ابـ مـافب   العؾقة   إعالم (749)البغدادي الؿتقىف سـة

بف غقر واحد مـ الحػاظ اكف ولد   حران   عارر ربقع إول  أخبرينفؽان كؿا 

 سـة إحدى وستقـ وست مئة وبؼل هبا إه أن بؾغ سبع سـقـ ثؿ اكتؼؾ بف والده 

الـبات واوفاه  أحسـإه دمشؼ الؿحروسة فـشل هبا أىلؿ إكشاء وازكاه وأكبتف اهلل 

مـ  أخبرينوكاكت مخايؾ الـجابة عؾقف   صغره ٓئحة ودٓئؾ العـاية فقف واالحة 

☜ 
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

ُ»رسالتف   ى بالػنوى الحؿوي  فجزاه اهلل عنـ ااسنالم وأانؾ  (1) «الؿسؿ 

 السـَّة والجؿاعة خقر الجزاء.

                                                           
☜ 

ـأثؼ بف   ».(حدثف عؿَّ

* ومديـة حران  ال مديـة فديؿة جًدا  ىلؼع   رؿال ررفل الجزيرة السقرية  

ررًفا  «39»أحد روافد هنر الػرات  ع  خط طقل  «بالؼرب مـ مـابع هنر البؾقخ

ًٓ وغربل رأس العقـ «37»وعرض  ورؿايل -وال أحد مدن الحسؽة حالقًا-رؿا

 وإه جـقب غرب الراا ويؼرب عؿراا أن أكثر مـ ثالثة آٓإل سـة.-الرفة-مديـة

(: 16  الؿدخؾ ٔثار رقخ ااسالم  )ص فال العالمننة بؽر أبق زيد 

اق  لقست ال بؼرب )الحراين  كسبًة إه بؾدة مشفقرة   الجزيرة بقـ الشام والعر

 دمشؼن وٓ التل   ىلركقا  وٓ التل بؼرب حؾب(.

ٓ »(  ط: دار الؿـفاج  186-184  الحؿنقينَّة  )ص فال: رقخ ااسالم ( 1)

يجقز أيًضا أن يؽقن الخالػقن أعؾؿ مـ السالػقـ كؿا يؼقلف بعض إغبقاء مؿـ مل 

بف حؼقؼة الؿعرفة الؿلمقر  يؼدر فدر السؾػ  بؾ وٓ عرإل اهلل ورسقلف والؿممـقـ

 .وأحؽؿ طريؼة السؾػ أسؾؿ وطريؼة الخؾػ أعؾؿ»هبا مـ أن 

فنن امٓء الؿبتدعة الذيـ يػّضؾقن طريؼة الخؾػ ع  طريؼة السؾػ إكؿا أىلقا مـ 

حقث ظـقا أن طريؼة السؾػ ال مجرد اايؿان بللػاظ الؼرآن والحديث مـ غقر 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]فقفؿ:  فؼف لذلؽ  بؿـزلة إمققـ الذيـ فال

  وأن طريؼة الخؾػ ال استخراج معاين الـرقص الؿرروفة {72}البقرة: [ ٺ

 عـ حؼائؼفا بلكقاع الؿجازات وغرائب الؾغات.

ففذا الظـ الػاسد أوجب ىلؾؽ الؿؼالة التل مضؿقهنا كبذ ااسالم وراء الظفر  وفد 

ؿعقا بقـ الجفؾ كذبقا ع  طريؼة السؾػ  والؾقا   ىلرقيب طريؼة الخؾػ  فج

 .«بطريؼة السؾػ   الؽذب عؾقفؿ  وبقـ الجفؾ والضالل بترقيب طريؼة الخؾػ
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 قاعدَ بركس ثالثُ أصىل عىزضت بها الشسيعُ

 ذ

 

 طن شقاه شقخ اإلسرِم ابرن تقؿقرُ  (1)وقد قال اإلمام ابن قق م: 

فؿ طافقا ع  أرباب الؿذااب فػنازوا أكَّ  :فال يل رقخـا مرة   وصػ امٓء»

اذا الذي عـداؿ لقس مـ عـند اهلل منا  ع  أنَّ  اًل الؿطالب ويؽػقؽ دلق بلخس  

 ڇ ڇ] :ض وآختالإل ومرادمة بعضف لبعض فال ىلعناهفىلرى فقف مـ التـا

عن  أن  واذا يدل    {21}النساء: [ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ما اختؾػ وىلـافض فؾنقس منـ عـنده  ما كان مـ عـده سبحاكف ٓ يختؾػ وأنَّ 

قاكح إفؽار ديـا يدان بف ويحؽؿ بنف عن  وكقػ ىلؽقن أراء والخقآت وس

 .اهلل ورسقلف سبحاكؽ اذا هبتان عظقؿ

وفد كان عؾؿ الرحابة الذي يتذاكرون فقف غقر عؾنقم انمٓء الؿختؾػنقـ 

كنان »: الخراصقـ كؿا حؽك الحناكؿ   ىلرمجنة أبنل عبند اهلل البخناري فنال

سنـة كبنقفؿ لنقس ؿا يتذاكرون كتاب رهبؿ وأصحاب رسقل اهلل إذا اجتؿعقا إكَّ 

                                                           

كسبة إه أزرع -ابـ فقؿ انق أبق عبد اهلل رؿس الديـ محؿد بـ أبل بؽر الزرعل( 1)

 .ان(691)الدمشؼل الحـبغ  ولد سـة  -احدى فرى حقران

قؿ( واق إكثر لدى الؿتلخريـ  ابـ الؼ)ارتفر بابـ فقؿ  ومـفؿ مـ يتجقز فقؼقل  

ابـ فقؿ( درج )ومـفؿ مـ غؾظ فؼال )ابـ الجقزي( واق كادر  وع  الؾػظ إول 

عؾقف أاؾ التحؼقؼ  أمثال  ابـ رجب والرػدي  وابـ كثقر  والذابل  كؿا ذكره 

ابـ الؼقؿ(  درج لدى بعض العؾؿاء  )الشقخ بؽر عبد اهلل أبق زيد  وع  الثاين  

ابـ الجقزي(  ففق عبث مـ )العسؼالين  والسققطل  وع  الثالث   كابـ حجر

 القرافقـ.

نة سقرىلف  مـفجنف  وآراؤه   االفقات  بؼؾؿ الدكتقر محؿد  واكظر: ابـ فقؿ الجقزيَّ

 ( باخترار عـف.12  11ص)ابـ أكقر السـفقيت  ط: جامعة اامام  
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 «بقـفؿ رأي وٓ فقاس

  ولؼد أحسن الؼاكل: 

      اْلعؾننننؿ َفنننناَل اهلل َفنننناَل َرُسننننقلف 

 

نننَحاَبة َلنننْقَس بالتؿقينننف ...  َفننناَل الرَّ

   َمننا اْلعؾننؿ كرننبؽ لْؾخننالإل سننػااة  

 

ُسنننقل َوَبنننقـ َرْأي َفِؼقنننف ...  َبنننقـ الرَّ

ننَػات وكػقفننا   َٓ جحنند الر     كننال َو

 

 (1)التشننبقفالتَّْؿثِقننؾ و ا مننـحننذرً  ...

 
 عنـ الؽنالم   وسئل أمقر الؿممـقن يف الحرديث، سرػقان الثروري

 .(2)«دع الباطؾ  أيـ أكت عـ الحؼ  اىلبع السـة  ودع البدعة»فؼال: 

 النق كان النؽالم عؾًؿن» : وقال إمام دار اهل رة مالرك بن أكرررس 

إحننؽام  ولؽـف باطنٌؾ يندل لتؽؾؿ فقف الرحابة والتابعنقن  كؿا ىلؽؾؿقا   

 . (3)«ع  باطؾٍ 

  طؾب العؾنؿ بنالؽالم  :«الزكديق» ل شر الؿريسي قال أبو يوسف

ا   الؽالم فقؾ زكنديؼ أو اق الجفؾ والجفؾ بالؽالم اق العؾؿ وإذا صار رأًس 

يرمك بالزكدفة يا بشنر بؾغـنل أكنؽ ىلنتؽؾؿ   الؼنرآن إن أفنررت أن هلل عؾؿنا 

 .(4)«لعؾؿ كػرتخرؿت وإن جحدت ا

                                                           

 ننؽر.(  ط: دار الػ105ص)اكنظر: الػقائد ٓبـ فقّؿ  ( 1)

(  ط: دار 70ص)(  وإمننر بآىلباع لؾسقنقطل  1/217)ررح السـة لؾبغقي  ( 2)

 ابـ الؼقؿ.

(  1/227)ب الشننرعقة ٓبـ مػؾح  اد(  وا1/217ٔ)ررح السـة لؾبغقي  ( 3)

 (.70ص)إمننر بآىلباع لؾسقنقطل  

 ررح السـَّنة لؾبرهباري.( 4)
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 لؼد ىلؽؾؿ مطرإل ع  انذه »ه قال: أك    ث ت طن الحسن ال صريو

إعقاد بؽالم ما فقؾ فبؾف وٓ يؼال بعده. فالقا: وما انق ينا أبنا سنعقد؟ فنال: 

 .(1) «الحؿد هلل الذي مـ اايؿان بف: الجفؾ بغقر ما وصػ بف كػسف»

  عنـ »«: ذم النلويرل»، وابرن قدامررُ يف «ذم الؽِم»وروى اهلروي يف

اس منـ   منا ىلؼنقل فقؿنا أحندث الـَّنكقح الجامع فال: فؾت ٕبل حـقػة 

 الؽالم   إعراض وإجسننام؟ فؼال: مؼآت الػالسػننة  عؾقنؽ بإثننرِ 

 (2)وطريؼ السؾػ  وإياك وكؾ محدثة  فنهنا بدعنة.

 منام أن ىلطالع   رسنالة اا -بنذن اهلل-أيَّفا إخ الؿسدد  نؽأكرحو

نك   فضؾ عؾؿ السنؾػ عن  عؾنؿ »الحافظ الزااد ابـ رجب الحـبغ  الؿسؿَّ

 .اعظقؿً  ا  فننَّ فقفا خقرً «الخؾػ

اعؾؿ أنَّ كثقر مـ العامنة عـدما يعظؿقن رؤوس أاؾ البندع ويجؾنقهنؿ  و

ـ اؿ حنقلفؿ  لؿـ يجؾفؿ مؿَّ  افننَّ سبب ذلؽ جفؾفؿ بخطر مؼالتفؿ  وىلؼؾقدً 

وبحشنقد الـناس   امٓء العامنة بشؽؾ امٓء الرؤوسما يػتـ بعض  اوكثقرً 

 لؾؼقاانؿ والسؿاع مـفؿ.

 فقجنب أن يعتؼند » :كام قال الحافظ ابن رجَّ الحـ ؾّي صقَّ اهلل ثراه

نأكَّ  ـ لنقس ف لقس كؾ مـ كثر بسنطة لؾؼنقل وكالمنف   العؾنؿ كنان أعؾنؿ مؿَّ

 كذلؽ.

                                                           

(  فقلف  ثبت 4/10)فتاوى رقخ ااسالم   (  ومجؿقع24ص)اكظر: ذم التلويؾ  ( 1)

 «روي»  و  ذم التلويؾ ٓبـ فدامنة  بؾػظ «مجؿقع الػتاوى»اذه    «عـ الحسـ

 .(32)(  وصقن الؿـطؼ  33)ذم التلويؾ  ( 2)
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سنع   الؼنقل منـ منـ ىلق اس يعتؼدون   بعضمـ الـَّ  وفد ابتؾقـا بجفؾةٍ 

ـ  ف أعؾؿ مؿَّ كَّ أالؿتلخريـ   ف أعؾنؿ منـ كنؾَّ أكَّ    رخصٍ  ـ ىلؼدم. فؿـفؿ مـ يظ

 ومـ بعداؿ لؽثرة بقاكف ومؼالف.   مـ ىلؼدم مـ الرحابة

ومـفؿ مـ يؼقل اق أعؾؿ مـ الػؼفاء الؿشفقريـ الؿتبقعقـ. وانذا يؾنزم 

ًٓ  امٓء الػؼفاء الؿشنفقريـ الؿتبنقعقـ مـف ما فبؾف ٕنَّ  ن أكثنر فنق ـ كنان مؿَّ

ن  ـ كنان أفنؾ  فبؾفؿ فنذا كان مـ بعداؿ أعؾؿ مـفؿ ٓىلساع فقلف كان أعؾنؿ مؿَّ

 ًٓ بطريننؼ إوه. كننالثقري وإوزاعننل والؾقننث. وابننـ الؿبننارك.  مننـفؿ فننق

 .اوطبؼتفؿ. ومؿـ فبؾفؿ مـ التابعقـ والرحابة أيًض 

ا ىلـؼص عظقؿ بالسنؾػ اؿ واذـ جاء بعدمؿَّ  اكالمً  فؿ أفُؾ امٓء كؾَّ  فننَّ 

ـ    الرالِح  وفرنقر العؾنؿ وٓ حنقل   وكسبتف لفؿ إه الجفنؾ  هبؿ وإساءة ظ

إمة  فؿ أبر  أكَّ »  ولؼد صدق ابـ مسعقد   فقلف   الرحابة .وٓ فقة إٓ بالَؾف

 .  (1)ا. وأفؾفا ىلؽؾػً ا. وأعؿؼفا عؾقمً افؾقبً 

ن منـ بعنداؿ أفنؾ . و  انذا إرنارة إه أاوروي كحقه عـ ابـ عؿر أيًض 

 .(2)«اوأكثر ىلؽؾػً  اعؾقمً 

                                                           

( ط: الدار السؾػقَّنة  بتحؼقؼ الشقخ  بدر 32ص)رواه ابـ فندامنة   ذم التَّلويؾ  ( 1)

(  2/97)ف عـف  أخنرجف ابـ عبد البر    جامع بقان العؾؿ  البدر  وفال:   ىلحؼقؼ

و  إسـاده اكؼطاع بقـ ابـ مسنعقد وبقـ الراوي عـف  وانق فتادة  ففق مل يسؿع مـف 

 (.63)كؿا   التفذيب  فؾت: ورواه ابـ فندامنة   كػس الؽتاب  برفؿ  

 (  ط: دار ابـ عػان.4/459)وأخرجنف الشاطبل   الؿقافؼات  

(  ط: دار البشائر ااسالمقَّة  65ص)اكظر: بقان فضؾ عؾؿ السؾػ ع  الخؾػ  ( 2)

☜ 
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 وفند كثنر انذا الرنـع منـ مجاعنة يبنرزون   » : قال الشوكاينو

معرفة مسائؾ الػؼف التنل انل مشنقبة بنالرأي إن مل يؽنـ انق الغالنب عؾقفنا 

ىلؽبر أكػسفؿ عـداؿ لؿا يجدوكنف منـ  ويتردرون لتعؾقؿ الطؾبة لفذا العؾؿ ثؿَّ 

ذ العامة بلفقالفؿ   ديـفؿ فقظـقن أهنؿ فند عرفنقا وأخ  اجتؿاع الـاس عؾقفؿ

اس وظػروا بؿنا ظػنر بنف عؾؿناء الشنريعة الؿترندرون لؾتنللقػ ما عرفف الـَّ 

ا فؿشنت وطنـ حبنؾ والؽالم ع  مسائؾ الشريعة فقجؿعقن مملػات ال مؿَّ 

يلخنذاا عنـفؿ منـ انق أجفنؾ  ثؿَّ   الحاطب صـع مـ ٓ يدري لؿـ ٓ يػفؿ

  العؾؿ فقـشر   العامل وىلظفر   الؿؾة ااسالمقة فافرة منـ  امـفؿ وأفرر باعً 

 .(1)«الػقافر وفاصؿة مـ الؼقاصؿ

ـ اغتر بؿاِل فارون والذيـ معف: ولفذا كاكنت  واذا الحال رنبقف بحال مؿَّ

  إذ كاكت فائؿة عن  كػناق ودس لؾسنؿ ة أاؾ البدع   الديـ طعـة بؿؼتؾطعـ

س إخبنار الؿقالقعننة  وأثنار الؿبتنقرة  بالعسؾ  كؿا فعؾف الزكادفنة بند

 بقـ الـاس.وإحاديث الؿننؽذوبة 

مننـ اننمٓء   أمقننر الؿننممـقـ عؿننر الؿحنندث الؿؾَفننؿ  وفنند حننذر

  وألسنـًة بنالحؼ ماكعننة اوجعؾفؿ أحد أركان ادم اذا الديـ إذ مل يجدوا يندً 

بالؽتناب  زلة العامل  وجدال الؿـنافؼقـ  يفدم الديـ »لفؿ فؼال فقفؿ  صادعة 

                                                           
☜ 

 ىلحؼقؼ الشقخ محؿد بـ كاصنر العجؿنل.

(  واق مـ الؽتب الؿفؿنة التل ٓ يستغـل عـف 78ص)أدب الطؾب لؾشقكاين  ( 1)

 طالب العؾؿ.
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   .(1)«وحؽؿ إئؿنة الؿضؾقـ

 أخنقإل ما أخاإل عؾقؽؿ الؿـافؼ العؾقؿ  فالقا: وكقػ » : وقال

؟ فنال: يتؽؾَّننؿ بالحؽؿننة ويعؿنُؾ بنالجقر  أو فنال: ايؽقُن الؿـنافؼ عؾقًؿن

 .(2)«بالؿـؽننر

 ىلعقذوا باهلل منـ فتـنة العابند الجاانؾ» :يؼول  وقد كان الثوري  

 .(3)«فنن فتـتفؿا فتـة لؽؾ مػتقن ر اجوفتـة العامل الػ

ع  الشنرع  ويـنادون بـظرينات  اففمٓء يريدون أن يجعؾقا العؼؾ حاكؿً 

َـّ امٓء أهنؿ أىلقا بشلء جديد وما مـنع السنؾػ منـ  ٓ يعرإل لفا سؾػ  وظ

الخقض بؿا وفعقا اؿ فقف  إٓ القفقإل ع  أمر الشنرع  وىلنرك التـنازع ٕكَّنف 

تالإل  ثؿ إه آفتراق  واذا سبقؾ الشنقطان  وعالمننة مردر يمدي إه آخ

 مـ عالمات الؿغضقب عؾقفؿ والضالقـ. 

  اصنبر عن  »:  األوزاطريطؿررو  وإمام أهل الشام يف زماكه أبقال

                                                           

  الػؼقف    والخطقب(520) وابـ الؿبارك   الزاد ص (1/82  )( رواه الدارمل1)

 .(1/234)والؿتػؼف 

وأبق رامنة    ( 2/223)وابـ عبد البر   ( 443ص)  والبقفؼل   الؿدخؾ

 .(18ص)الباعث  

(  وفتح الباري ٓبـ رجب الحـبغ  68ص)اكظر: صػة الـػاق لؾػريابل  ( 2)

(1/193). 

  ذكر أنَّ مجؿقع الػتاوى  مبحث التقسؾ والقسقؾة  وابـ فقؿ   إعالم الؿقفعقـ  ( 3)

(  والبغقي   ررح السـَّنة    ذكر 1/137) «البدع واىلباع الفقى جالبة لؽؾ ررّ »

 .(2/140)( وعققن إخبار  1/356)فبض العؾؿ. 
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السـة  وفػ حقث وفػ الؼقم  وفؾ فقؿا فنالقا  وكنػ عؿنا كػنقا  واسنؾؽ 

   .(1)«سبقؾ سؾػؽ الرالح فنكف يسعؽ ما وسعفؿ

 آكنصرررار ألصرحاا الحرديث»الؿظػرر الؿرروزي يف  أبو قالو :»

وإكؿا ىلرد البدعة بإثر ٓ ببدعة مثؾفا فنكف روي عـ عبد النرمحـ بنـ مفندي »

ن» اامام الؿؼدم فال وآثنار   ا ينرد عن  أانؾ البندع بآثنار رسنقل اهلل إكؿَّ

 .«نعؾقفؿ بالؿعؼقل فؼد رد باطال بباطؾ ا مـ ردَّ الرالحقـ فلمَّ 

ء إئؿة اؿ الؿرجقع إلقفؿ   أمر الديـ وبقان الشنرع ومنـ سنؾؽ ففمٓ

فنال   ومنقافؼتفؿ يتحنرى ى  ااسالم بعداؿ فنيااؿ يتبع وهبنؿ يؼتند اطريؼً 

فؿ فالقا ذلؽ عنـ جفنؾ وفؾنة عؾنؿ يجقز لؿسؾؿ أن يظـ هبؿ ظـ السقء وأكَّ 

 .وخبرة   الديـ

 ٺ ٺ ڀ] :ف فؼنالمـن بآسنتعاذةوما اذا إٓ مـ الغؾ الذي أمنر اهلل 

  .{20}احلرش: [ ٿ ٿ ٺ ٺ

الطريؼ عـد إئؿة الفادية اىلبناع السنؾػ وآفتنداء هبنؿ دون  فتبقـ لـا أنَّ 

 .الرجقع إه أراء

 وعؾؿ كظري  عؾؿ كبقي: العؾؿ عؾؿان :بعضفم ومن هـا قال. 

والعؾؿ الـظري محتاج إه العؾؿ الـبنقي ٕن العؾنؿ الـبنقي جناء منـ اهلل 

                                                           

  وذكره ابـ 1/154« 315»( رواه الاللؽائل   ررح أصقل اعتؼاد أاؾ السـة رفؿ 1)

ذكره ابـ الجقزي    (  و41صن)فدامنة   ىلحريؿ الـظر   كتب أاؾ الؽالم  

 (.49ص) إمر بااىلباعوالسققطل     (16ص)ىلؾبقس إبؾقس
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والعؾؿ الـظنري منا يسنتـبط ويجنقز أن : ون بالرقاب ع  كؾ حالواق مؼر

 اان.(1)«يؽقن صقابا ويجقز أن يؽقن خطل

وفد ظفر اذا إصؾ لدى بعض غالة الرقفقَّننة  وذلنؽ عـند التلمنؾ   

عبنناراهتؿ الؿفزولننة التننل ىلشننؽ   بعننض إحقننان   اكتسنناب بعضننفؿ إه 

  وابـ الػارض  والحالج (2)ااسالم  كابـ عربل  صاحب كتاب الػرقص

   وغقراؿ.(3)الذي أمجع أاؾ ااسالم ع  كػره

                                                           

 (.10ص)اكنظر: آكترار ( 1)

(  فائاًل  4/79)  «أخبار البشر»وفد وذكر الؿميد إسؿاعقؾ أبق الػداء   كتابف  ( 2)

  «فرقص الحؽؿ»لؿا دخؾت سـة سبع مئة وأربعقـ  وفقفا مزفـا كتاب  »

ػقرية بحؾب  عؼب الدرس وغسؾـاه  واق مـ ىلراكقػ محقل بالؿدرسنة العر

 الديـ ابـ عربل  ىلـبقًفا ع  ىلحريؿ فـقتف ومطالعتف  وفؾُت فقف:

 اذه فرقص مل ىلؽـ بـػقسٍة   كػننسفا.

 «أكا فد فرأُت كؼقرفا فثقاهبا   عؽسفا

  «كتب حذر مـفا العؾؿاء»ويـظر كتاب الشقخ الػاالؾ  مشفقر حسـ حػظف اهلل  

 (  ط: دار الرؿقعل.1/37)

ػؼ عؾؿاء العرر ع  إباحة دم الحالج اىل»  «ىلؾبقس إبؾقس»  فال: ابـ الجقزي ( 3)

فلول مـ فال إكف حالل الدم أبق عؿرو الؼاالل ووافؼف العؾؿاء وإكؿا سؽت عـف أبق 

 مـفؿ وفؾة مبآة وفد ىلعرب لؾحالج مجاعة مـ الرقفقة جفاًل : العباس سريج

ء وبنسـاد عـ محؿد بـ الحسقـ الـقسابقري فال سؿعت ابرااقؿ بـ بنمجاع الػؼفا

محؿد الـرر ابادي كان يؼقل إن كان بعد الـبققـ والرديؼقـ مقحد ففق الحالج 

 مـ الؽؾ بالشرع وبعدا عـ فؾت وع  اذا أكثر فراص زماكـا وصقفقة وفتـا جفاًل 

قؾف ومخاريؼف وما فال معرفة الـؼؾ وفد مجعت   أخبار الحالج كتابا بقـت فقف ح

  .«العؾؿاء فقف واهلل الؿعقـ ع  فؿع الجفال
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 ذ

 

وظفر الققم   زماكـا بشققع كبقر  عـد مـ يجعنؾ العؾؿناء انؿ الؿؼقناس 

الؿطؾؼ   فبقل الػعؾ أو ىلركف  وذلؽ مـ خالل التعرب الؿذابل  والتؼؾقد 

بقـ مسننتغر ا جنناءاؿ الـبننل ؿَّ نة لننالعؿننل  ولفننذا فننال أاننؾ الجااؾقَّنن

ومتحاكؿقـ بذلؽ إه التؼؾقند النذي كنان عـنداؿ رنرعة يتحناكؿقن إلقفنا  

  .{0}ص: [ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]

  كتابف مـ ررع ديـًا مل يـزلف  أو حؾؾ أو حرم بغقر وحنل منـ  اهللُ  ذمَّ فد و

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ] اهلل  فؼنننال ىلعننناه:

  .{12}الشورى: [ ﮸

  دينـ أانؾ الشنرك  ومبتدعنة أانؾ وأمنا » : اإلسررِمقال شقخ

الؽتاب  ففنق دينـ مل يـنزل اهلل بنف سنؾطاًكا  إمنا أن يندعقا منع اهلل غقنره منـ 

ؿا كعبداؿ لقؼربقكا إه اهلل زلػك  ويؼقلنقن: انمٓء الؿخؾقفات  أو يؼقلقا: إكَّ 

 رػعاؤكا عـد اهلل.

وإما أن يعبدوه بغقر ما أمر وررع  مؿا ررعف لفنؿ رنركاؤاؿ  أي النذيـ 

 ؾقاؿ رركاء هلل.جع

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]كؿا فال ىلعاه: 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

  .{13}التوبة: [   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]وفال ىلعاه: 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
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 ذ

 
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ

 .(1)[08-97آل طؿران: ] [   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

  التعرب لفذا العامل دون انذا العنامل» : العز الحـػي ابن أبيقال  

فند جبنؾ عن  خؾنؼ  منـ انقى النـػس فقؽنقن حقـئنذٍ  اا يليت ذلؽ غالبً وإكؿَّ 

 .(2)«ذمقؿ

لغقنر  «التؼؾقند»ومـ إسباب التعامل كؿا يرااا الـاظر   الساحة العؾؿقَّنة 

ؿا التؼؾقد الغقر مـضبط بعندد  وانق يختؾنػ حاجنة والرورة ررعقنة  ٓ سقَّ 

اختالإل إرخاص  وبتغقر الؿؽنان والزمنان  وبرنػات إىلبناع وبسنبب ب

 .(3)جفؾ وعدم درايةن مالتؼؾقد  اؾ اق حظ كػس  أ

 اذا التؼؾقد فقف جـاية ع  الساحنة العؾؿقةن  فا الؼارئ أنَّ واعؾؿ أي  

 بضقابط ررعقة. اإن مل يؽـ مؼقدً 

 ورفابة عؾؿقَّنة.

 .مع الـظر بعقـ ااخالص

 -يعـي النؼؾقد-قل إه الحؼ وىلعذره  إٓ بؿثؾ اذه القسقؾةوبؼرد القص

ا ٓ حرج بف  واق مؼرر عـد أاؾ العؾؿ   وما انذا » : قال الشوكاينففذا مؿَّ

                                                           

 أاؾ وعبادات واايؿان ااسالم أاؾ عبادات بقـ الػرق   عظقؿة اكظر: فاعدة( 1)

 (  ط: دار العاصؿنة.23والـػاق  )ص الشرك

 (.25اكظر: آىلباع ٓبـ أبل العز الحـػل  )ص( 2)

 .«ظاانرهالتعامل  أسبابنف وم»كتابل: ( 3)
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 ذ

 

القاالنحة  بلول باب منـ أبنقاب الشنرع أمهؾنف الـناس وخنالػقا فقنف السنــ

ء وغؾبنت آرا  ا بعند أن اسنتع  الجفنؾ عن  العؾنؿؿقَّ والشرائع الثابتة وٓ س

وصار التؼؾقند والتؿنذاب انق الؿعنروإل   ةالرجال ما جاء   الؽتاب والسـَّ 

 .(1)«عـد الجؿفقر وغقره الؿـؽر

 كام قاله ابن ققم ثِثُ أكواعطؾى »النؼؾقد الؿحرم، اطؾم أن  أكواع و : 

 ا أكزل اهلل وعدم آلتػات إلقف اكتػاء بتؼؾقد أباء.: ااعراض عؿَّ أحدها

   ف أاؾ ٕن يمخذ بؼقلف.مـ ٓ يعؾؿ الؿؼؾد أكَّ  : ىلؼؾقدالثاين 

التؼؾقد بعد فقام الحجة وظفقر الدلقؾ ع  خالإل فنقل الؿؼؾند   الثالث:

إول فؾند فبنؾ ىلؿؽـنف منـ العؾنؿ  أنَّ   والػرق بنقـ انذا وبنقـ الـنقع إول

والحجة  وانذا فؾند بعند ظفنقر الحجنة لنف: ففنق أوه بالنذم ومعرنقة اهلل 

 .(2)«ورسقلف

 كوكقنه يف قال و: 

 فنكَّفنننا     النننذكقب خنننق  منننا واهلل

 

 والغػنننران العػنننق طرينننؼ لعننن  ...

 عننـ    الؼؾننب اكسننالخ أخشننك لؽـؿننا 

 

 والؼنننرآن النننقحل انننذا ىلحؽنننقؿ ...

 وخرصننفا     الرجننال بننآراء ورالننا 

 

 النننننّرمحـ بؿـّنننننة كنننننان ذاك ٓ ...

درات الطالنب   الذي يؼقد مدارك ااكسان  ويؽبنؾ فنأما النؼؾقد األطؿى 

                                                           

 (215ص)أدب الطؾب  ( 1)

 (    ذكر أكقاع التؼؾقد.2/129)  إعالم الؿقفعقـ   مـ كالم ابـ فقؿ ( 2)
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 ذ

 

  مع حرقل آختالإل الغقر مـضبط بضقابط الشرع  (1)عـ التلمؾ والبحث

وسقر السؾػ   مسائؾ آختالإل  التل ٓ يخؾق مـفنا زمنان: ففنذا منذمقم  

ظفنقر الػتناوى التنل  آفتنراق  ثنؿَّ  ف يمدي إه حرقل آختالفات  ثنؿَّ ٕكَّ 

إه  فقفا التعايل  ٓ لؾقصنقلٓ حؼ الشرع  ويظفر ػس  ىلػقح مـفا حظقظ الـَّ 

 الؿعايل.طؾب الحؼ و

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]: ف ىلعنناهلننقفو  اننذا يـطبننؼ 

 .{37}األحزاب: [ڈ

 ىلؼؾقد أبناء  ومثؾ اذا   الؼرآن مـ ذمَّ » :امعؾؼً   ابن ط د ال ر قال

والرؤساء  وفد احتج العؾؿاء هبذه أيات   إبطنال التؼؾقند ومل يؿنـعفؿ كػنر 

التشبقف مل يؼع منـ جفنة كػنر أحندمها وإيؿنان  حتجاج هبا  ٕنَّ أولئؽ مـ آ

كؿا لق فؾد رجنؾ   ؿا وفع التشبقف بقـ التؼؾقديقـ بغقر حجة لؾؿؼؾدأخر  وإكَّ 

 وفؾد آخر فلذكب فؼؾد آخر   مسنللة دكقناه فلخطنل وجففنا  كنان كنؾ    فؽػر

                                                           

و  التؼؾقد إبطال مـػعة العؼؾ ٕكف )  ىلؾبقس إبؾقس:  فال اامام ابـ الجقزي ( 1)

 إكؿا خؾؼ لؾتلمؾ والتدبر وفبقح بؿـ أعطل رؿعة يستضلء هبا أن يطػئفا ويؿشل  

الظؾؿة واعؾؿ أن عؿقم أصحاب الؿذااب يعظؿ   فؾقهبؿ الشخص فقتبعقن فقلف 

مـ غقر ىلدبر بؿا فال واذا عقـ الضالل ٕن الـظر يـبغل أن يؽقن إه الؼقل ٓ إه 

لؾحرث بـ حقط وفد فال لف أىلظـ أكا كظـ أن طؾحة  الؼائؾ كؿا فال عغ 

ؾبقس عؾقؽ إن الحؼ ٓ يعرإل والزبقر كاكا ع  باطؾ فؼال لف يا حارث إكف م

بالرجال أعرإل الحؼ ىلعرإل أاؾف وكان أمحد بـ حـبؾ يؼقل مـ القؼ عؾؿ الرجؾ أن 

يؼؾد   اعتؼاده رجال ولفذا أخذ أمحد بـ حـبؾ يؼقل زيد   الجد وىلرك فقل أبل 

 .«بؽر الرديؼ 
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  ابف بعضنف بعًضنذلنؽ ىلؼؾقند يشن كؾَّ  بغقر حجة: ٕنَّ  ع  التؼؾقدِ  اواحد مؾقمً 

   .(1)«اختؾػت أثام فقف وإنْ 

 وينؾ لألىلبناع منـ »: قرال--ن أبي العالقُ طرن ابرن ط راسوط

يؼقل العنامل برأينف فقبؾغنف الشنلء عنـ »فقؾ: وكقػ ذاك؟ فال:  «عثرات العامل

 .(2) «خالفف فقرجع ويؿضل إىلباع بؿا سؿعقا الـبل 

 فننذا » :اذا الباب  بؼقلننف   أصاًل   ومن هـا قرر اإلمام الشوكاين

فال مجتفد مـ الؿجتفديـ: انذا حنالل  وفنال أخنر: انذا حنرام  فؾنقس 

أو أفندم  اأو أكبر مـف سنـ   اأحدمها أوه بالحؼ مـ أخر وإن كان أكثر مـف عؾؿً 

واحد مـفؿا فرد مـ أفراد عباد اهلل ومتعبند بؿنا   الشنريعة  كؾَّ  ٕنَّ  امـف عررً 

  ومطؾقب مـف منا طؾنب اهلل منـ وسـة رسقلف   كتاب اهلل ا  الؿطفرة مؿَّ 

غقره مـ العباد. وكثرة عؾؿف وبؾقغف درجة آجتفاد أو مجاوزىلف لفا ٓ يسنؼط 

   .(3)«مـ الشرائع التل ررعفا اهلل لعباده اعـف رقئً 

  «رفع الؿالم عـ إئؿة إعنالم»وفد أحؽؿ ذلؽ رقخ ااسالم   كتابف 

نة    كتابف     «إعنالم الؿنقفعقـ عنـ رّب العنالؿقـ»وىلؾؿقذه ابـ فقؿ الجقزيَّ

 فؾقـظر فقف.

                                                           

 (.2/222)جامع بقان العؾؿ وفضؾف  ( 1)

( وابـ عبد البر   جامع 2/28)  بنسـاٍد صحقح  رواه الخطقب   الػؼقف والؿتػؼف( 2)

 (.1877)بقان العؾؿ  

(  ط: الرئاسنة العامنة 7ص)الؼبقر   رفع بتحريؿ الردور اكظر: رسالة ررح( 3)

 لشمون الؿساجد.
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  ِالنؼؾقد الؿح رَّ حقل   ما أشار إلقه تا  الدين الس ؽي ومن بديع

ثنف   ثؿَّ » :  بؼقلفوالؿذمم لقت مـ ُيسؾؿ مـ امٓء يرى فؼقًفنا يؿسنؽف  ويحد 

فف ديـ ااسالم  لقـشرح صدره ل َاَؿناًل  يتركقكف-والؾَّف-ؿا دخؾ فقف: بؾ ويعر 

ٓ ُيدرى ما باطـف: اؾ اق كؿا يظِفر مـ ااسالم  أو كؿا كان عؾقف مـ الؽػر؟ 

ٕهنؿ مل ُيُروه مـ أيات  والبرااقـ ما يشرح صدره. فقا أي فا العؾؿاء    مثنؾ 

بقا.   اذا فاجتفدوا  وىلعرَّ

ا ىلعّربؽؿ   فروع الديـ  ومحؾؽنؿ ال ـناس عن  منذاب واحند ففنق وأمَّ

ب والتحاُسد.  َّٓ محضر التعر   الذي ٓ يؼبؾف الؾَّف مـؽؿ  وٓ لحؿؾؽؿ عؾقف إ

دوا الـؽقنر  ولق أنَّ أبا حـقػة والشافعّل ومالًؽا وأمحد أحقناء ُيرزفنقن لشندَّ

ؤوا مـؽؿ فقؿا ىلػعؾقن.   عؾقؽؿ  وىلبرَّ

ر عـ ساعد آجتفنافؾعؿر اهلل كؽنار عن  د   اا ٓ أحرل مـ رأيتف يشؿ 

 .رافعل يذبح وٓ ُيّسؿل

 .  وٓ يتقاللهأو حـػّل يؾؿس ذكر

 .ؾ ل وٓ يبسؿؾأو مالؽّل ير

 يؼدم الجؿعة ع  الزوال: واق ينرى منـ العنقاّم منا ٓ يحرنل 
ّ
أو حـبغ

َّٓ الؾَّف ىلعاه  يتركقن الرالة التل جزاء مـ ىلركفا عـد الشافعل ومالنؽ  عدده إ

وٓ يـؽرون عؾقف  بؾ لق دخَؾ القاحند منـفؿ بقتنف لنرأى وأمحد الرب العـؼ  

. فقالؾَّنف ولؾؿسنؾؿقـن أانذا  َـّ كثقًرا مـ كسائف يترك الرالة  واق ساكت عنـف
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 .(1)«فؼقف ع  الحؼقؼةن فبَّح الؾَّف مثؾ اذا الػؼقف

ننة  - ومـ مظاار ىلحؽقؿ العؼؾ عـ الـؼؾ  مـ يرنحح إحادينث الـبقيَّ

  وقد أرجرع الشرقخ األل راينعـ كررة بدعتف   اًل لذوفف ورفقىلف  فض اوفؼً 

 أس اا آبنداع إلى طدة أمور:

 أحاديث العقػة ٓ يجقز آحتجاج هبا وٓ كسنبتفا إه الـبنل  األول:

 صنػة صنالة الـبنل»اذا ٓ يجقز العؿؾ بف عـدكا ع  ما بقـتف   مؼدمنة  ومثؾ

 واق مذاب مجاعة مـ أاؾ العؾؿ كابـ ىلقؿقة وغقره. «

أحاديث مقالقعة أو ٓ أصؾ لفا خػل أمراا عن  بعنض الػؼفناء  :الثاين

   (2)ال مـ صؿقؿ البدع ومحدثات إمقرن افبـقا عؾقفا أحؽامً 

ومـ اـا فتجد أنَّ أصنحاب الؿنـفج العؼنغ  والػالسنػة والؿستشنرفقـ 

لنديـ منـ ىلضنعقػ عن  ا اشنفقات انمٓء التنل جعؾقانا حاكًؿنيػرحقن ب

ىلؽؾننؿ بغقننر فـننف أىلننك  ـومنن ضننعقػ وىلحسننقـف الرننحقح  وىلرننحقح ال

 .(3)بالعجائب

                                                           

 .(63ص)  الؿثال  السادس وإربعقن  «الـؼؿ ومبقد الـعؿ معقد»اكظر: ( 1)

  (101ص)  اكظر: كتاب حجة الـبل ( 2)

 «أربعة عشر ألػ حديث والعت الزكادفة ع  رسقل اهلل » فال محاد بـ زيد ( 3)

 .(2/248) :«الملئ الؿرـقعة (  و186ص)ىلدريب الراوي: 

الحديث يدخؾف الشقب » ( 355ص)  ىللويؾ مختؾػ الحديث    فال ابـ فتقبة

بدس واجتقالفؿ لإلسالم وهتجقـف  «مـفا الزكادفة»والػساد مـ وجقه ثالثة 

إحاديث الؿستشـعة والؿستحقؾة كإحاديث التل فدمـا ذكراا مـ عرق الخقؾ 

☜ 
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 ُ يف رده طؾى مطاطن أهل الؽِم يف أهرل الحرديث  قال ابن قنق: 

ىلبعنث عن  ااسنالم الطناعـقـ  وىلضنحؽ مـنف  سنخافةٍ  ومع روايتفؿ كنؾَّ »

الؿؾحننديـ  وىلزانند مننـ النندخقل فقننف الؿرىلنناديـ  وىلزينند   رننؽقك 

 .(1)«الؿرىلابقـ

 فنال رنقخـا أبنق الػضنؾ  طؾري برن طؼقرل الػؼقره: ءفراالو قال أبروو

 ٕنَّ  ؟مبتدعة ااسالم والقاالعقن لألحاديث أرد مـ الؿؾحنديـ»الفؿداين: 

الؿؾحديـ فردوا إفساد الديـ مـ خارج  وامٓء فردوا إفساده مـ داخنؾ  

بؾد سعقا   إفساد أحقالف  والؿؾحدون كالحاالنريـ منـ خنارج   ففؿ كلاؾِ 

  .(2)«فلن الحرـ ففق رر ع  آسالم مـ غقر الؿالبسقـ فالدخالء يػتحق

وبعض امٓء فننند امتـنع عنـ فبنقل دعننقة التقحقند ودخنقل   دينـ 

ااسننالم  لؿننا يننراه مننـ أحننقال اننمٓء  واننذا مشننااد   زماكـننا   امتـنناع 

عـ الؿستشرفقـ أن وجد مـفؿ صادق وأفقؿت لف حجنة  أن  الـرارى  فضاًل 

نا يروكف مـ سؿت الذل والفقان   الؿـطؼ والحال يدخؾقا   الديـ   كؿا  لؿَّ

 اولؼد دعقكا كحنـ وغقركنا كثقنرً «: »إغاثة الؾفػان»   فال: اامام ابـ فقؿ 

الؿنناكع لفننؿ مننا يننرون عؾقننف  مننـ أاننؾ الؽتنناب إه ااسننننالم  فننلخبروا أنَّ 

قر الؿـتسبقـ إه ااسالم  مّؿنـ يعّظفنؿ الجفنال منـ البندع والظؾنؿ والػجن

                                                           
☜ 

وعقادة الؿالئؽة وفػص الذاب ع  مجؾ أورق وزغب الردر وكقر الذراعقـ مع 

 .«أرقاء كثقرة لقست ىلخػك ع  أاؾ الحديث

  .ىللويؾ مختؾػ الحديث  مؼدمة ابـ فتقبة( 1)

 .(1/51)زي  الؿؼدمة مـف  اكظر كتاب الؿقالقعات ٓبـ الجق( 2)
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والؿؽر  وآحتقال  وكسبة ذلؽ إه الشرع  ولؿـ جاء بف  فساء ظـفؿ بالشرع 

 وبؿـ جاء بفن

   .(1)فاهلل طؾقننب فّطنناع الطننرينؼ وحسقننبفؿ

ولسان حنال انمٓء النذيـ يؼرنقن ويتؽؾؿنقن بلحادينث كاذبننة عن   

  وكنذبقا عن    واؿ فد كذبقا عؾقنف (2)«كحـ كؽذب لف ٓ عؾقف»الـاس  

 ػسفؿ  ومـ ىلبعفؿ مـ سذج أاؾ ااسالم  وٓ حقل وٓ فقة إٓ باهلل. أك

 سنؿعت الحناكؿ أبنا عبند اهلل يؼنقل:  : طرثامن الصرابوين قال أبو

سؿعت أبا كرر أمحد بـ سفؾ الػؼقف ببخارى يؼقل: سؿعت أبا كرر بـ سالم 

الػؼقف يؼقل: لقس رلء أثؼؾ ع  أاؾ االحاد وٓ أبغنض إلنقفؿ منـ سنؿاع 

 .(3)حديث  وروايتف بنسـادهال

وفررق  وأصحاب الؿنـفج العؼنغ اس ع  أاؾ االحادِ أثؼؾ الـَّ اعؾؿ أنَّ و

ة  فند ففنؿ وهلل الحؿند والؿـَّن  «أاؾ الحديث  وأصحاب إثر»أهل ال دع، 

                                                           

ٕاؾ الؿؾؾ والـ حؾ  مجع --(  واكظنر كتاب  مـاظرات ابـ ىلقؿقة2/416)( 1)

 (  ط: مجؾة البقان.20ص)الدكتقر عبد العزيز عبد الؾطقػ حػظف اهلل  

    إكنقار فال ذابل العرر  الشقخ الؿحدث  عبد الرمحـ الؿعؾؿل ( 2)

 »اؾ الجفؾ والضالل مـ ىلشبث بؽؾنؿة  ُوِجد مـ أ)(  72ص)الؽارنػة  
َّ
 «عغ

 .فؼننال: كحـ كننؽذب لف ٓ عؾنقف(

(  والحاكؿ   معرفة عؾقم 75)أخرجف   كتاب عؼقدة السؾػ  إثر رفؿ  ( 3)

(  كؿا أرار الؿملػ   روايتف عـف  والخطقب   ررإل أصحاب 4ص)الحديث  

 .(137ص)الحديث  
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وىلنربص   فؿ يحؿقن رريعة الؿسؾؿقـ مـ زيغ الزائغقـرفد لفؿ التاريخ  بلكَّ 

البندع منـ أبغنض  الحنديث عـند أانؾِ  لانُؾ الؿعتديـ  وبدع الؿبتندعقـ  ف

الـَّاس؟ ٕهنؿ يؽشػقن كذهبؿ  ويبقـقن ىلدلقسفؿ بعؾؿ الحنديث  ويضنبطقن 

ويعرفنقن  بعؾنؿ الرجنال  ؿ  ويؽشػقن ىلدلقسنفسـادصحنة كالمفؿ بعؾؿ اا

فنذا حدث رجنؾ  -ِالوفقاِ والوٓدا-ثبقت الؾؼقا والتحديث بعؾؿ التاريخ

 لؼقاعندِ  اكنان مقافًؼن ر بدعتف  طالبقه بالسـد فننْ مـفؿ بحديٍث أراد بف أن يـر

آستدٓل بف   مقالنعف    وأنَّ   وٓ معؾقلٍ ف غقر مـسقخٍ الحديث  وعؾؿقا أكَّ 

 وأانؾ الندلقؾ. وإنْ  ٕكَّفؿ أصحاب الحنِؼ : أخذوا بف  ومل يعارالقه بعؼقلفؿ

فائؾنف  بغقره ردوه ع  البدعة  أو مـسقًخ  الؼقاعد الحديث  مسقغً  اكان مخالػً 

 كان. اأيً 

 َـّ » :فال  طن األطؿشو فنالقا لنقس  حدثـا رجؾ كان يؽؾنؿ الجن

 .(1)«اهبؿ لعبً  ا كؾعُب فنكَّ  ا أصحاب إاقاءِ ة وأمَّ ـ يتبع السـَّ مؿَّ  عؾقـا أرد  

 (3): أكشدكا السراج لـػسف(2)قال السؾػي: 

 هلل در عرننننننننننننننننننننننننننابة

 

 يسنننننعقن   طؾنننننب الػقائننننند ...

 ينننندعقن أصننننحاب الحننننديث 

 

 هبننننننؿ ىلجؿؾننننننت الؿشننننننااد ...

 طننننننقرا ىلننننننرااؿ بالرعقننننننن 

 

 نننننند وىلنننننارة   ثغنننننر آمننننند ...

                                                            

 رواه أبق كعقؿ بنسـاٍد صحقح.(  و47ص)اكظر ىلؾبقس إبؾقس  ( 1)

(  مـ »(146ـ  أكظر ىلرمجتف رفؿ سراج أبق محؿد جعػر بـ أمحد بـ الحساق ال( 2)

 الطبؼة السادسة والعشرون.

 ( ط: الرسالة19/232سقر أعالم الـبالء: )( 3)
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 يتبعننننننننقن مننننننننـ العؾننننننننق

 

 م بؽننننننؾ أرض كننننننؾ رننننننارد ...

 واننننننؿ الـجننننننقم الؿؼتنننننندى 

 

 هبننننننؿ إه سننننننبؾ الؿؼاصنننننند ...

وهـا مسللُ، يـ غي أن كعؾم أن العؼل خادم لؾشرع، ومنى ما جعرل العؼرل  

 ف صاح ه أك ره من أهل الغاويرُ. طؾى الشرع كان ذلك دلقل يعر حاكاًم 

ىلؼديؿ العؼؾ ع  الـؼؾ  سبب مـ أسباب الحرمان  وسبقؾ أاؾ الشؼناوة 

والخسران  وانق باب يحط مراىلنب العبند  منـ أعن  الندرجات إه أسنػؾ 

إرض والسؿقات  واذا مشااد   رفنض  عـ غضب رب   الدركات  فضاًل 

فايس اذا بعؼؾف  ومل يخضنع ٕمنر    ففقإبؾقس ٕمر اهلل   السجقد ٔدم 

هلل طقاعقننة  فننقرد بننذلؽ الؿفالننؽ  وكننان مننـ الؿغضننقب عؾننقفؿ  ومننـ ا

 الؿرجقمقـ إه يقم الديـ.

 أول مـ فناس إبؾنقس  ومنا عبندت الشنؿس : »عن ابن سقرين قالف

 (1)« والؼؿر إٓ بالؿؼايقس

 معارضرُ الروحي بالعؼرل مقرراث طرن  إن  » : قال اإلمام ابن قرقم

ففق أول مـ عارض السؿع بالعؼؾ وفدمف عؾقنف -يعـل إبؾقس-لشقخ أبي مرةا

فنن اهلل سبحاكف لؿا أمره بالسجقد ٔدم عارض أمره بؼقاس عؼنغ مركنب منـ 

 مؼدمتقـ محؾقتقـ:

والؽبرى   الرغرى ففذه ال {21}األعلرا : [ ڀ ڀ ڀ]فقلف  إحدامها:

                                                           

إسـاده »(  وفال الشقخ حسـ أسد  179)(  رفؿ  1/62)ســ الدارمل  الؿؼدمنة  ( 1)

 .«جقد
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د الؿؼدمنة إوه محذوفة ىلؼديراا والػاالؾ ٓ يسجد لؾؿػضقل وذكر مسنتـ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] :واق أيضا فقاس محغ حذإل إحندى مؼدمتقنف فؼنال

 .{21}األعرا : [ ٿ ٿ

ـ خؾؼ مـ فا معؾقمة أي ومـ خؾؼ مـ كار أفضؾ مؿَّ كلكَّ  والؿؼدمُ الثاكقُ:

وانذه يسنؿقفا الؿـطؼقنقن إفقسنة الؿتداخؾنة   طقـ ففؿا فقاسان متداخالن

  ر الؿخؾقفقـ ٓ يسجد لؿنـ انق دوكنفوخقفالؼقاس إول اؽذا أكا خقر مـف 

والؼقاس الثاين اؽذا خؾؼتـنل منـ كنار وخؾؼتنف منـ   واذا مـ الشؽؾ إول

طقـ والؿخؾقق مـ الـار خقر مـ الؿخؾقق منـ الطنقـ فـتقجنة انذا الؼقناس 

 العؼغ أكا خقر مـف وكتقجة إول وٓ يـبغل يل أن أسجد لف.

رىلف رأيتنف أفنقى منـ كثقنر منـ وأكت إذا ىللمؾت مادة اذا الؼقناس وصنق

 .(1)«فقاساهتؿ التل عارالقا هبا القحل وفدمقاا عؾقف والؽؾ باطؾ

 وأانؾ البندع وافؼنقا إبؾنقس   محنال » :قال أبو الحسرقن الؿؾطري

 ًٓ   فعندلقا عنـ كنّص افاسندً  الؼقاس  وىلركقا الـص مـ التـزيؾ  وىللولقا ىلنلو

 .(2)«الخبر إه الؼقاس الػاسد

  وكؾ مـ فال » :  ررحف ع  الطحاوية  العز الحـػيقال ابن أبي

برأيف وذوفنف وسقاستف مع وجنقد النـص  أو عنارض النـص بنالؿعؼقل فؼند 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]الااك إبؾقس  حقث مل يسؾؿ ٕمننر ربننف  بنؾ فنال: 

                                                           

 .(3/998)ظر: الرقاعؼ الؿرسؾة ٓبـ فقؿ  اك( 1)

 .(  ط: رمادي لؾـشر96ص)اكظر: التـبقف والرد ع  أاؾ إاقاء والبدع  ( 2)
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 .{21}األعرا : [ ٿ ٿ ٺ ٺ

ومـ ىللمؾ كرقص الشرع  أدرك أكَّف ٓ معارالة بقـ العؼنؾ والـؼنؾ  وإن 

رؾ فذلؽ ٕن العؼؾ فاصر عـ إدراك ففؿ الـص الشرعل  ولنقس   انذا ح

  واذا الؿػفقم مؼرر عـد أانؾ (1)مطعـ إذ أن الـاس لقسقا   الػفؿ سقاسقة

تعرارض العؼرل  ءدر» :  السـة والجؿاعنة  وأرنار إلقنف رنقخ ااسنالم 

   :«والـؼل

ومتك منا كنان الدلقؾ مل ىلثبت صحتف   وفد يؽقن السبب   ذلؽ كنقن أنَّ 

ومتنك منا كنان فقنف  ؟الدلقؾ صحقح صريح فطع بذلؽ دابر كؾَّ مبتندع أفَّناك

لـشنر البندع؟ وذلنؽ ٕن الؽنؾ يتنلول  العػ  كان ذلؽ سنبقاًل  غؿقض أو

 مجـقن بـل عامر:كؿا فال: لبدعتف وىلسقيغفا فقربح الحال 

 عل وصنننناًل لؾننننق وكننننؾ ينننندَّ 

 

 ولننننق  ٓ ىلؼننننر لفننننؿ بننننذاكا ...

سبقؾ الـَّجاِة منـ الػنتـ  والػؽناك منـ الشنبف  إكَّننؿا  بل فد أبان الـَّ و 

يؽقن باىلباع الؽتاب والسـَّنة  وأوالح أنَّ ذلنؽ ٓ يؽنقن إٓ بنالػفؿ السنديد 

الطائػنة »الذي يقافؼ ففؿ صحبف الؽرام  فبقَّـ عـد ذكنر حنديث آفتنراق أنَّ 

واذا ٓ يؽقن  ال التل ىلؽقن كؿا كان الرحابة  «الؿـرقرة  والػرفة الـاجقة

  و  فىلف وفرعقاىلنا  أصنقلق نومسائؾ  بؾ   كامنؾ مسنائؾ النديـ   مسائؾٍ 

ػاق الذيـ كناكقا أاؾ الـَّ سؿت الظاار والباطـ  وذلؽ حتك يـجق صاحبف مـ 

                                                           

 «آختالإل   الػفقم لقس مدعاة لؾخرقم»وفد كتبت فاعدة مقجزة  بعـقان  ( 1)

وال فقاعد   فؼف آختالإل  كشرت   مقفع كقر سقرية  بعـقان رسائؾ   

 .(2 1)  الدعنقة
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  عرره يظفرون ااسالم والقٓء  ويبطـقن الؽػنر والبغضناء  ففنؿ أحػناد 

 .صػاهتؿ. أعاذكا اهلل مـفؿ ومـ القفقد وفراخ الؿجقس

 صدق من قال: و  

 عؾننُؿ العؾننقِؿ وعؼننُؾ العافننؾ اختؾػننا

 

 مـ ذا الذي مـفؿا فند أحنرز الشنرفا ...

 فننالعؾؿ فننال: أكننا أحننرزُت غايَتننف 

 

 والعؼُؾ فنال: أكنا النرمحـ بنل ُعرفنا ...

 فلفرنننح العؾنننؿ إِفرننناًحا وفنننال 

 

 لنننف بلّيـنننا اهلل   فرفاكنننف اىّلرنننػا ...

 دهُ فبنننان لؾعؼنننؾ أن العؾنننؿ سنننق   

 

 (1)فؼبؾ العؼؾ رأس العؾؿ واكرنرفا ...

  :ثالثة أفسام: إنَّ الرأي » وهلذا فاطؾم 

 .رأي باطؾ بال ريب -

   .ورأي صحقح -

 .ورأي اق مقالع آرتباه -

وإفسام الثالثة فند أرنار إلقفنا السنؾػ  فاسنتعؿؾقا النرأي الرنحقح  

 .بف وأفتقا بف  وسقغقا الؼقل بف وعؿؾقا

 .قا مـ العؿؾ والػتقا والؼضاء بفؾ  ومـعوذمقا الباط

 . (2)«وأطؾؼقا ألسـتفؿ بذمف وذم أاؾف

                                                           

 البَُجْقَرمِّل  عؿر بـ محؿد بـ سؾقؿان: الخطقب لشقخ ع  البجقرمل حارقة( 1)

 ( ط: دار الػؽر.1/42)الشافعل   الؿرري

ننة ( 2)   كتابف الؿاىلع  إعالم الؿقفعقـ عـ رب   مـ كالم اامام ابـ فقؿ الجقزيَّ

 .(1/53)العالؿقـ  
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 يـبغل أن كعؾؿ أن العؼؾ انق محؾ التؽؾقػ ومـاط  وخِصرُ الؽِم

اادراك  واق حجة اهلل ع  خؾؼف  وفند مندح اهلل أانؾ العؼنقل الزكقنة التنل 

 ىللمؾت آياىلف وطبؼتفا ع  القافع فؾقعؾؿ ذلؽ.

 ولد لؽسرى مقلقد فلحضر بعض الؿمدبقـ  -- ن ط اسقال اب

 ؟وفال ما خقر ما أويت اذا الؿقلقد  بقـ يديف لووالع الرب

 .عؼؾ يقلد معف :فال 

 ؟نمل يؽـ فننْ  :فال 

 .اسفلدب حسـ يعقش بف   الـَّ  :فال

 مل يؽـ فننْ  :فال 

 .فراعؼة ىلحرفف :فال

 ويف ذلك ققل: 

    ابننننةً  مننننا واننننب اهلل ٓمننننرئٍ 

 

ـَ  ...  منننـ عؼؾنننف ومنننـ أدبنننف أحسننن

   دا ِؼنننالػتنننك فننننن فُ  مهنننا مجننناُل  

 

 (1)بننننف لؾحقنننناة أمجننننُؾ  فػؼنننندهُ  ...

 
  ًاقال الاموردي كِم  ًِ  سلؽنؾ فضنقؾة أسنا ؿ أنَّ اعؾن» :يف ذلررك مجق

  وأس الػضائؾ ويـبقع أداب اق العؼنؾ النذي جعؾنف اهلل اأدب يـبقعً  ولؽؾ  

  فلوجب الديـ بؽؿالف وجعنؾ الندكقا مندبرة اولؾدكقا عؿادً  ىلعاه لؾديـ أصاًل 

بف بقـ خؾؼف مع اختالإل مهؿفؿ ومآرهبؿ  وىلبنايـ أغراالنفؿ  بلحؽامف  وألػَّ 

                                                           

 كثقر.(  ط: دار ابـ 39ص)روالنة الؿحبقـ   ( 1)
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 .(1)«ومؼاصداؿ

هبذا يظفر أمهقة العؼؾ  وأنَّ العؼؾ مـ أعظؿ النـعؿ  وأنَّ القاجنب عن  و

ثنؿ كؾ  عافؾ أن يسؾؿ لشرع اهلل  وٓ يعارالف ٕي رنبفة  وأن يسنتعقـ بناهلل 

 بلاؾ العؾؿ   بقان الؿشؽؾ والؿعضؾ واهلل ىلعاه أعؾؿ.

 <[ األصل الثالث< حتكًه العاطفـُ علِ الدين7]

  زماكـنا بـسنب متػاوىلننة  كؿنـ  «ىلحؽقؿ العاطػنة   الديـ»وفد ظفر: 

يـؽر التشريعات مـ أاؾ العؾؿـنة  والشققعققـ  والػالسنػة  وغقنراؿ  وفند 

ؿـ يبتدع ويتلول لبدعتنف  كؿنـ يجعنؾ فنرط يظفر اذا إصؾ بشؽؾ آخر ك

كؿا حرؾ  ا  فقؼع بذلؽ مغالقً ع  اىلباع السـة  ومحبة الـبل  الؿحبة دلقاًل 

 ذلؽ مع غالة الرافضة والرقفقة وغقراؿ.

فؿـ يـؽر ىلطبقؼ الحدود ع  رروطفا مع اكتػاء الؿقاكع   حؼ مرىلؽبفنا  

حقـ كنان إوه بنف التلمنؾ فقؿنا    (2)ما يستدل بؼاكقن العاطػنة. اىلراه غالبً 

ارىلؽبننف الجنناين مننـ  التعنندي عنن  الحرمننات  وهنننب إمننقال  واغترنناب 

  والشنريعة عـندما ىلقجنب (3)الحؼقق  والتعندي عن  الندماء وإعنراض

الحنندود  ىلشننترط بننذلؽ رننروط  وىلجننرم مننـ يػتننري ويننتؽؾؿ بننال عؾننؿ 

                                                           

   ط: التقفقؼقة.«  فضؾ العؼؾ وذم الفقى»(  7ص)أدب الدكقا والديـ  ( 1)

 مثؾ مـ يـؽر ىلطبقؼ حد الردة  بدعقة حرية الرأي والػؽر... واؾؿ جر.( 2)

  وما بعد  (15ص)لؾعالمنة أمحد راكر   «حؽؿ الجااؾقة»كتاب اكنظْر: مثاًل ( 3)

  بؼؾؿ سؿاحنة الشقخ «ؿ الؼقاكقـىلحؽق»الؼاانرة  ورسالة: -مؽتبة السـنة ط:

 .محؿد بـ إبرااقؿ آل الشقخ 
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بب منـ أسنباب حػنظ التحاكؿ إه ررع اهلل س   فننَّ (1)بالتعزيرات والحدود

والؿاكنة لحقاىلنف وكػسنف منـ الفندر والتطناول عؾقفنا  فالنذي   مة العباداكر

كؿنا أخبركنا  ايؼذإل يجؾد ويػسؼ وىلرد رفادىلف حتك يتقب إه اهلل ىلقبة كرقًح 

 بذلؽ الشرع الؿبقـ.

كان    ويرجؿ إنْ اكان بؽرً  والزاين يجؾد ويغرب ع  فقل مـ يرى ذلؽ إنْ 

 اس.فعؾف الدينء وىلعديف ع  حرمات اهلل وع  أعراض الـَّ  عؼقبًة لف ع  اثقبً 

ع     غقبتفؿ ىلؼطع يده ومـ سرق وىلعدى حدود اهلل وهنب أمقال الـاس

 .ررائط معؾقمة ذكراا الػؼفاء

 ًٓ  بقتقـ  فؼال:بوالؿـف  يـؽر فقف الحد وفد أورد بعض الزكادفة سما

 تَيندِ منـ عسنجد وُ  ـمئق يد بخؿس

 

 ت   ربنننع ديـنننارمنننا بالفنننا فطعننن ...

   ىلـننافض مننا لـننا إٓ السننؽقت لننف  

    

 وكسنننتجقر بؿقٓكنننا منننـ العنننار ...

فلجابف بعض الػؼفاء بلهنا كاكت ثؿقـة لؿا كاكت أمقـة  فؾؿا خاكت ااكت   

 والؿـف الـاظؿ فقلف:

 يد بخؿس مئنل منـ عسنجد ودينت 

     

 لؽـفنننا فطعننننت   ربننننع ديـننننار ...

  محاينننة الننندم أغالانننا وأرخرنننفا  

    

 خقاكننة الؿننال فنناكظر حؽؿننة البنناري ...

 
                                                           

أكننف --وروي أن عؿر بـ الخطاب»ىلعاه   فال رقخ ااسالم ابـ ىلقؿقة ( 1)

فنن العؼقبة مـ أمر بتعزير رااد الزور ويسقد وجفف  ويركب مؼؾقبا ع  الدابنة  

وفؾب    جـس الذكب فؾؿا اسقد وجفف بالؽذب وفؾب الحديث سقد وجفف

 (  ط: دار الحديث.199ص)اكظر: آستؼامنة   «ركقبف
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   جاا بؼوله:أ--الشافعي  اإلمام وروي أن 

   اـننناك مظؾقمنننة غالنننت بؼقؿتفنننا

 

 (1)واا اـا ظؾؿت ااكت ع  الباري ...

ؿ عاطػتف وأكؽر ما جاء بف الشرع منـ فقاعند وأصنقل   ولفذا فننَّ مـ حؽَّ

فنا فارغننة؟ وذلنؽ ٕكَّ  ىلحػظ لإلكسان  أمقره إساسقة  لفق صاحب عاطػة

 ايًضنالؿعرفة بـرقص الشنرع  وأعـ  مجردة عـ ففؿ الديـ الرحقح  فضاًل 

 لؿخالػتفا لؿدلقل العؼؾ الرحقح.

وفد وفع هبذا بعض الػرق الؿخالػة ٕاؾ السـة والجؿاعنة  كؿنـ أكؽنر 

  كالؿعتزلة وغقراا مـ الػرق  فؼالقا   صنػة الرمحنة إسؿاء والرػات مثاًل 

                                                           

 (2/48)إعالم الؿقفعقـ  ( 1)

( واق غقر 74ص)  كتابف الػؼف ااسالمل   فال فضقؾة الدكتقر وابة الزحقغ 

يظفر أن التساؤل مـ »كؾقة الشريعة: -الػؼف ااسالمل وأدلتف  ط: جامعة دمشؼ

عل أيت  إذ مـ الؿعؾقم أن الؿعري متلخر عـ بعض الزكادفنة  بدلقؾ رد الشاف

الشافعل  ويظفر أن آعتراض ىلؽرر مـ بعض الزكادفنة  ومـ الؿعري أيضا   

 عرريـ مختؾػقـ بدلقؾ رد رؿننس الديـ الؽننردي ع  الؿعننري   فننقلف:

 فنننؾ لؾؿعنننننري عنننار أيَّؿننننا عننننار  

 

 جفؾ الػتك وانق عنـ ثنقب التؼنك عنار ...

 حننننـ زكننناد الػؽنننر   حنننننؽؿٓ ىلؼد 

 

 رنننعائر الشننننرع مل ىلؼننننندح بلرعنننننار ...

 
 فؼقؿة القد كرػ إلنػ منـ ذانب

 

 فنننن ىلعنندت فننال ىلسنننقى بننديـار ...

  الػرج ابـ  ( عـ أبل17/120)ذكر الذابل   سقر أعالم الـبالء   :قؾت

دي  وأبق زكادفة ااسالم ثالثة: ابـ الراوكدي  وأبق حقان التقحق»: فقلف الجقزي

العالء الؿعري  وأرداؿ ع  ااسالم أبق حقان  ٕهنؿا صرحا  واق مجؿج ومل 

 .«يررح
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ػة ٓ ىلؾقؼ باهلل ىلعاه  وذلؽ ٕهنا صػة العػ   الؿخؾنقق  فنال يؾقنؼ أهنا ص

 أن ىلضاإل إه اهلل  واؽذا فقلفؿ   كثقر مـ فقاعد أصقل الديـ.

وانذا دلقنؾ لؿنا أورده رنقخ  (1)أكؽنروا  عطؾقا  ثؿَّ  ففمٓء  ربفقا  ثؿَّ 

البدعنة بريند »عـ بعض السنؾػ فنقلفؿ  »    فتاواه  ااسالم ابـ ىلقؿقة 

 فتلمؾن «الؽػر  والؿعاصل بريد الـػاق

 أاننؾ الؽننالم دعقكننا مننـ ىلعسننػؽؿ

 

 كنننؿ ىلبتغنننقن لنننديـ اهلل ىلبننندياًل  ...

 منا أحندث الـناس   أديناهنؿ حنندثا 

 

 (2) إٓ جعؾننتؿ لننف وجفننا وىلننلوياًل  ...

 
  فؼال فقه كظاًم  وأكشد أبو صاهر السؾػي:  

 وجاكننننب كننننؾ مبتنننندع ىلننننراه     

 

 ر محننننالفؿننننا إنَّ عـننننداؿ غقنننن ...

 راء أانننننؾ الزينننننغ رأًسنننننا    آودع  

 

 وٓ ىلغنننننررك حذلؼنننننَة النننننرذال ...

 فؾنننننقس يننننندوُم لؾبننننندعل رأٌي    

  

 ومننـ أيننـ الؿؼننر بننذي ارىلحننال ...

بشؽؾ آخر كؿـ يبتدع ويتنلول لبدعتنف  كحنال منـ  «إصؾ»وفد يظفر  

 يدعل فرط الؿحبة فقؼع   الغؾق النذي حنذر اهلل مـنف  وهننك عـنف الـبنل 

ـ أطراه  حتنك أمنراؿ أْن يؽػنقا عنـ ذلنؽ  وكنؾ ذلنؽ محاينة لجـناب فقؿ

التقحقد  وسد لؾذرائع الؿمدية إه الؿفالؽ  كؿا حرؾ ذلننؽ منع منـ عبند 

                                                           

ؿعطؾ: اق مـ كػك رقًئا مـ أسؿاء اهلل  أو صػاىلف  كالجفؿقة والؿعتزلة ال( 1)

 وإرعرية وكحقاؿ.

 والؿؿثؾ: اق مـ أثبت الرػات هلل مؿثاًل لف بخؾؼف  كؿتؼدمل الرافضة وكحقاؿ.

 اكظر: فتح رب البرية. ٕمر أن كؾ معّطؾ مؿّثؾ  وكؾ مؿثؾ معطؾ.وحؼقؼة ا

 (.13ص)آكترار ٕاؾ الحديث  الؿروزي الحـػل  ( 2)
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أولئننؽ الرجننال الرننالحقـ الننذيـ زيننـ الشننقطان ٕفننقامفؿ مننـ بعننداؿ 

فرقرواؿ ثؿ عبدواؿ  ثنؿ صنار ذلنؽ عنادة يتقارثفنا إبـناء عنـ أبناء  

دى الؼقم يتقارثقهنا جقال بعد جقؾ  واق مشنااد   بعنض ررعنة ل تفرار

الػرق ااسالمقة  كالرافضة مثال مع إئؿة آثـا عشنرية وفند وفنع بنف غنالة 

 الرقفقة  كالؼقل بالحؾقل وآىلحاد  وغقر ذلؽ.

فؼد فرؾ الؼرآن   بقان فقده  فؼقد الحب الرادق آىلبناع  فلما الحَّ* 

 ک ک ک ڑ ڑ]فنال اهلل ىلعناه:   وٓ يؽػل بف مجرد الدعنقة

 ،{03}النللور: [ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: وفننال  {10}األنفللال: [ ک

  .{241}آل عمران: [ حئ جئ ی ی ی ی]وفال: 

 ٻ ٻ ٻ ٱ]َوَفناَل:  ،{03}النور: [ ٿ ٿ ٿ ٺ]وفال: 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]َوَفنننناَل:  ،{20}النسللللاء: [ پ پ ٻ

   (1).{7}احلرش: [ ہ ہ

آكقننَّة  يظفر لـنا أنَّ وجنف آسنتـباط منـ ومـ خالل اذه الـرقص الؼر 

اذه أيات وغقراا  أّن كؾ مـ ابتدع   الديـ بدعنة يندعل هبنا حنب الـبنل 

  فنَّن اذا الػعؾ مخالػ لؾشرع  مردود عن  صناحبف  ٓ يؼبؾنف اهلل مـنف  

وعـدكا هبذا فاعندة مـ فقاعد العؼقدة الرحقحة  واق منا رواه الشنقخان منـ 

                                                           

( بعد أن ساق مجؿقعة مـ أيات التل 2/9)وفد ذكر الؼاالل عقاض   الشػا   (1)

فالقا: ما أرسؾ اهلل مـ رسقل إٓ فرض  فال الؿػسرون وإئؿةىلحض ع  الطاعنة  

 ف. اانطاعتف ع  مـ أرسؾف إلق
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مرن أحردث يف »:   فالت: فال رسقل اهلل عائشة مـقـ حديث أم الؿم

 .(1)«أمركا هذا ما لقس فقه، ففو رد

مـ أخطر ما يفدم السـة فقام البدعنة عن  أمثنال انذه  ولذا فؼد رقاد أنَّ 

 ًٓ   أواسنط  اورواًج  الشبف ومـ فبؾ مـ يدعل العؾؿن؟ ففل بذلؽ ىلالفل فبق

يص محنب  لقسنت منع عنامل غقنر فا وفعت مـ حنرفؿ يرون أكَّ الـاس  ٕكَّ 

 .(2)«الؼؾقب العقػة  والشبف خطافة»وفد فقؾ: مباٍلن 

 اعؾننؼ بننف رننبااا  فؽاكننت سننببً  فتـننةٍ  وربَّ » :قررال ابررن ال رروزي   

 .(3)«االكف

فد حبب الشرع إلقفا  ومندح  العاطػنة   أصؾفا صػة خقر ولذا فاعؾؿ أنَّ 

                                                           

  (17( )1718) 5/132(  ومسؾؿ 2697)3/241البخاري الحديث أخرجف  (1)

وابـ أبل  ( 14) وابـ ماجف ( 4606وأبق داود ) 6/73: أمحد (. وأخرجف18)

 ( 27) ( و26وابـ حبان ) ( 4594وأبق يع  )(  53( و )52) «السـة  »عاصؿ   

 .3/173 «الحؾقة  »قؿ     وأبق كع4/224والدارفطـل 

« لقس عؾقف أمركا»»( ط: الدار العالؿقة: 116فال ابـ رجب   ررح إربعقـ )ص

إرارة إه أن أعؿال العامؾقـ كؾفؿ يـبغل أن ىلؽقن ىلحت أحؽام الشريعة  وىلؽقن 

أحؽام الشريعة حاكؿة عؾقفا بلمراا وهنقفا  فؿـ كان عؿؾف جاريا ىلحت أحؽام 

 .«ا عـ ذلؽ  ففق مردودففق مؼبقل  ومـ كان خارًج  الشرع  مقافؼا لفا 

الحديث مؿا  واذا»(  41ص)ا   ررحف أيًض  وفال اامام ابـ دفقؼ العقد 

        «وإراعتف واستعؿالف   إبطال الؿـؽرات فنكف يتـاول ذلؽ كؾف. يـبغل العـاية بحػظف

 ي.سػقان الثقر (    ىلرجنؿنة7/261)( ذكره الذابل   سقر أعالم الـبالء  2)

 .(  ط: دار العؼقدة62ص)( ذم الفقى  3)
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  اجر أصؾ ررعل أو ىلنرك   ررط أٓ ىلقظػ اوجعؾ لفؿ جزاًء خقَّرً أاؾفا  

 فعؾ كبقي.

عـند ابنـ عؿنر اعـ ابـ أبل كعؿ فنال: كـنت جالًسنروى أمحد   مسـده 

 فجاءه رجؾ يسلل عـ دم البعقض؟ 

 ـ أكت؟ فؼال لف: ابـ عؿر مؿَّ  

 نفال: أكا مـ أاؾ العراق

وفد فتؾنقا ابنـ رسنقل اهلل  نفال: اكظروا إه اذا يسللـل عـ دم البعقض 

 .(1)«مها رحياكني من الدكقا»يؼقل:  رسقل اهلل    وفد سؿعت

ففذه أيفا إخ الؿؽرم  أصنقل مبـقنة عن  دعناوي وااقنة  ىلنقرد أاؾفنا 

الؿفالؽ  وىلجعؾ أاؾفا   زمرة الؿغضقب عؾقفؿ والضّآلقـ  فؿـ النؾ منـ 

القفقد فسبب ذلؽ عؾؿ يتبع بال عؿؾ  ومـ الؾَّ مـ الـرنارى فسنبب ذلنؽ 

 عؾؿ. عبادة يتعبد هبا بدون

ن اك عبادىلنؽ بنالعؾؿ والعؿنؾ منع كامنؾ ااخنالص فؼقد رمحـنل اهلل وإيَّ

 وآىلباع والتقحقد. اذا واهلل ىلعاه أعؾؿ  والحؿد هلل رب العالؿقـ.

 

                                                           

رعبة:  فال-وسللف رجؾ عـ رلء  (5568)(  و  رواية  5940)اكظر: الؿسـد   (1)

فؼال عبد اهلل: أاؾ العراق يسللقن عـ  -وأحسبف سللف عـ الؿحرم يؼتؾ الذباب؟ 

مها رحياكني » :  وفد فال رسقل اهلل رسقل اهلل  الذباب  وفد فتؾقا ابـ بـت

 .وأصؾ اذه   البخاري  واكظر ىلخريج الشقخ رعقب لفا «من الدكقا
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 الفهرس
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